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 میحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةيمالسالا ةعماجلا ريدم يلاعم ةمدقم
 هلآ یلعو .نيمألا هلوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو نیلاعلا بر هلل دمحلا

 :دعب امأ «نيدلا موي ىلإ ناسحای مهعبت نمو .نیعباتلاو هباحصأو

 هيف رظنلاو ثحبلاو .ملعلا بلط وه ةيلاعلا ممما هيلإ هجتت ام فرشأ ناف

 لاق امك ,ةداعسلا ىلإ لصوب يذلا وه كلذ نأل ,هقیرط كولسو «هلئاسم حیقتو

 ىلإ ًاقيرط هب هل هللا لمس ًاملع هب سمتلب ًاقيرط كلس نم ” :© لوسرلا
 . © ُءاَمْلعل داع نم لا ىشخت امنإ) :لاعت لاقو .« ةنجلا

 مساب أرقا ) ملعلاب هيلإ هللا يحو وه © هللا لوسر هب یدب ام لواو

 ملع ملقلاب ملع يذلا مركألا كيرو أرقا ىلع نم ناسنإلا قاخ قلخ يذلا كير
 كبنذل رفغتساو هللا الإ هل ال هنا ملعاف ) هبطاخي ىلاعت لاقو .(ملسا امناسنإلا
 .( املع يندز بر لقو ) ىلاعت لاقو ۰

 .عفانلا ملعلاب الإ ةرخآلاو ايندلا ةايحلا يف ةديعسلا ةايحلا هب تماق امو

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا سسؤمل مظعألا فدا وه ميلعتلا ناك اذلو

 نيمرحلا مداخ دهع يفف ,هدعب نم كلذك هئانبألو هللا همحر زيزعلا دبع كلملا

 رهدزاو ءايلاع ىوتسم ميلعتلا ةريسم تغلب فراعملل ريزو لوأ «نيفيرشلا
 ةعماجلا ,ةقالمعلا تاعماجلا هذه نمو .تاعماجا تقتراو يلاعلا ميلعتلا

 ىدحإ نوكي نأب فرشي «خماش حرص يهف «ةيوبنلا ةنيدملاب ةيمالسإلا

 موقتو «ةيمالسإلا ةعيرشلا يده ىلع لمعت يتلا «ةيفاقثلاو ةيملعلا تاسسؤملا

 ضوهنلاو ءايلعلا تاساردلاو يعماجلا ميلعتلا ريفوتب ةيميلعتلا ةسايسلا ذيفنتب

 قاطن يف عمتجملا ةمدخو ءرشدلاو ةمجرتلاو فيلأتلاب مايقلاو يملعلا ثحبلاب

 .اهصاصتخا



 ثوحبلا رشنب علطضت ةعماجلاب يملعلا ثحبلا ةدامعف ءانه نمو

 وهو الأ ةعماجلا ةلاسر بناوج نم ًاماه ًابناج لثمت يتلا ءاتابجاو نمض «ةيملعلا

 .رشدلاو ةمجرتلاو فيلأتلاب مايقلاو يملعلا ثحبلاب ضوهنلا

 فیلأت «ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا مابصم» باتك كلذ نمو
 . يريصوبلا ليعامسإ نب ركب يبأ نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا باهش ظفاحلا

 اصلا لمعلاو عفانلا ملعلا انقزري نأ هناحبس هلأسنو كلذب هللا عفن

 هلآ ىلعو هللا دبع نب دمحم هلوسرو هدبع ىلع كرابو ملسو هللا ىلصو

 .نيدلا موي ىلإ ناسحاي مهعبت نمو هباحصأو

 ةيمالسإلا ةعماجلا ريدم يلاعم

 دوبعلا هللا دبع نب ملاص/ د



 نم هللاب ذوعنو ,هیدهتسنو هرففتسنو هنیعتسنو هدمحن هلل دمحلا نإ

 للضی نمو هل لضم الف هللا هدهي نم انلامعآ تائيس نمو انسفنآ رورش
 نأ دهشأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هل ال نأ دهشآو «هل يداه الف

 نمو هبحصو هلآ یلعو هيلع كرابو ملسو هللا یلص هلوسرو هدبع ادم

 . نیدلا موي ىلإ هرثأ یفتقاو هجهف ىلع راس

 :دعب امأ

 ةنيبلاو ةيمالسالا ةعيرشلل يناثلا لصألا يه ةرهطملا ةنسلا ناف

 ةقئاف ةيانع تدحو اذإ ةبارغ ال اذل . لوألا ةعيرشلا لصأ ميركلا نآرقلل

 عساتلا نرقلا دهش دقلو «موبلا ىلإ مالسالا رجف ذنم نیملسلا ءاملع نم

 مهأ نمو «رفاو بیصن اهیف ةنسلاب ةيانعلل ناك ةيوق ةيملع ةكرح يرحمها
 اهنمو « دئاوزلا بتکب رر فرع ام زاربإ نرقلا اذه يق اب ةيانعلا كلت

 دئاوز يف ةجاجزلا حابصمو «ةرشعلا ديناسملا دئاوزب ةرهملا ةريخلا فاحتإ «

 اذه هلمع يقل دقو هللا همحر  يريصوبلا ظفاحلل امهالك « ةجام نبا

 . اذه انموي نحو هرصع نم نيملسملا ءاملع نم ةيانعو ًالوبق

 امهم ابناج مدخي اذه يريصوبلا لمع نألو ةنسلا ةيمهأل ارظنو
 انئارت نم بناجلا اذه ةمدخل ةحلم ةبغر يسفن يف تدحو دقف اهنم

 ةلحرمل یحورطآ عوضوم نوكيل ةريخلا فاحتإ نم مسق رايتخا تدرأو



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجّرلا حابصم

 ةليضف مهنمو يئالمزو يخياشم ضعب ىلع رمألا تضرعف هاروتک دلا

 دئاوز يف لمعلاب هللا هظفح يلع راشأف دابعلا دمح نب نسحا دبع خيشلا

 نبا دئاوز ةطوطخم ىلع تعلطاف . ىلوأ اهيف لمعلا نإ :لاقو «ةحام نبا

 يريصوبلا هلذب يذلا دهجلا نأو مهم باتكلا نأ تدحوف اهتلمأتو ةحام

 تضرعو «ةوقب لمعلا اذه وحن تعفدناف سانلل هزاربإو ةيانعلا قحتسي هيف

 يف رظنلا يم بلطف يلع فرشملا يرمعلا مركأ /د ةليضف ىلع رمألا

 كلت مجحو ةجام نبا ىلع يقابلا دبع داوف دمحم خيشلا تاقيلعت

 لقنيو ةحام نبا تادرفم ىلإ ريشي ناك هنإ ثيح ؛ام ماق لا تاقيلعتلا

 هنأ يل حضتاو هلمع ترظنف ثيداحألا كلت ىلع يريصوبلا مالك نم اًئيش

 ةريسي افتن الإ لقني مل هنأو ةجام نبا تادرفم لك ىلع هيبنتلا بعوتسي مل

 ةيشاح )) وهو « تاقيلعتلا كلت يف هردصمل ًاعبت يريصوبلا مالك نم

 حابصم نم كلت هتاقيلعت يف دفتسي مل هنأ ذإ (( ةحام نبا ىلع يدنسلا

 . ةرشابم ةجاح زلا

 «لمعلا تأدبو عوضولا رقأ ةقيقحلا هذه ىلع فرشلا علطا املف

 : اهمهآ ءباعصلا ضعب هيف ٍئتهجاو دقو

 اهيلع مكحلا مث نمو افوتمو اهديناسأ ةساردو ثيداحألا جيرخت نأ ١

 .دلجو ربصو عساو عالطاو ةيلاع تاكلم ىلإ جاتحي رمأ

 ىلع هتاقيلعت يف سفنلا لاطأ هللا همحر  حابصملا بحاص نأ 5

 عوحرلاب يسفن تمزلأ دقو «لوقنلاو وزعلا نم رثكأو راثآلاو ثيداحألا



 ۹ ةمدقم

 ةصاخ ءانعلاو ةقشملا نم كلذ يفو نكمأ ام اهنم لقن قلا رداصلا لك ىلإ

 .نفلا اذه سرام نم هكردي ام وزعلا يف نيمدقتملا بولسأ عم

 رسعتي ام دوقفملا مكح يف وأ دوقفم يريصوبلا رداصم نم اريثك نأ ۳

 .كلت صوصنلا ةمالس نم دكأتلاو رداصملا كلت ىلإ هوزعي ام ةلباقم هعم

 . صوصنلا هذه تجرحخأ ىرخأ رداصم نع ثحبلا متح يذلا رمألا

 رظنآ لعح ام هرخآو لمعلا لوأ يف ةحاحزلا حابصمل تاعبط جورخ _ 4

 . تقولا ضعب نم كلذ ذأ دقو اطاح نيبأو تاعبطلا كلت

 قلعتي اميف ةصاخ  قيقحتلا يف هيلع ترس يذلا جهنملا قيقحت د

 اتقوو ادهج ينم ذحخأ  نوتملاو ديناسألا يف فيحصتلا مدع نم دكأتلاب

 .ليلقلاب سيل

 ءانثأ تاقوعملا نم ناك  ئئم رايتخا نود  ثحبلا نع يعاطقنا 5

 . لمعلا

 : نيمسق يف هلوانتأ نأ عوضوملا ةعيبط تضتقا دقو اذه

 ةساردلا : لوألا مسقلا

 : ةيلاتلا طاقنلا ىلع لمتشيو

 .يريصوبلا رصع يف ةيملعلا ةايحلا ©
 .هدلومو فلؤملا بسن

 .ملعلا هبلطو هتأشن

 .هتافلؤمو ةيملعلا هتناكم ©



 . هدراوم ©

 .فلؤملا ىلإ باتكلا ةبسن تابثإو ةيطخلا باتكلا خسن فصو ©

 .قيقحتلا يف يجهنم 9

 :ةيلاتلا بتكلا قيقحت ىلع لمتشيو قيقحتلا : نیاثلا مسقلا

 باب نورشعو ةعبس هیفو ةنسلا عابتا باتک ١

 .اباب نوعستو ةثالث هيفو ءاهننسو ةراهطلا باتك  ؟

 .باوبأ ةتس هيفو «ةالصلا تيقاوم باتک ۳

 .باوبأ ةتس هيفو «ناذألا باتك 4

 «( تاعامجلا موزلو دحاسملا باتك ) دجاسلا ءانب باوبأ  ه

 باب رشع ةعبرآ هیفو

 ٦ باب ةئامو نوثالث هیفو ءاهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتک .

 مهو ةدعاسم وأ انوع يل مدق نم لكل ليزحلا رکشلاب مدقتأ اماتحو

 يئالمزو يخياشم ضعبو ةعماجلا يف نولووسلا مهسآر یلعو ريثك

 ينالوأ دقف يرمعلا مركأ /د فرشلا ةليضف رکشلاب صخأو بالطلا

 «ةبسانملا ةروصلا يف لمعلا اذه جارخإ ىلع اريثك صرحو ههيجوتو هتیانع



 ۱ ةمدقم

 لعجي نأ هللا لأسأو .هودسأ ام ىلع مهياثأو ريح لک عيمجلا هللا ىزجف

 وأ ريصقت نم لصح امع وفعي نأو ميركلا ههجول اصلاخ اذه يلمع

 . دمحم انيبن ىلع ملسو هللا یلصو «للز

 تاي ان



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز يف ةجاجزلا حابصم_۲

 (يريصوبلا رصع يف ةيملعلا ةايحلا

 شاع دقف «ه۸6۰ ماع وتو مه ۷۲۲ ماع يريصوبلا مامالا دلو

 ؛عساتلا نرقلا نم لوألا فصنلاو «نماثلا نرقلا نم ريخألا فصنلا يف

 ةيملعلا ةكرحلا خيرات يف ةوحص رصع ةيملعلا ةيحانلا نم هرصع ربتعیو

 ةيركفلا ةايحلا ىلع ميخي دومجلا داع يح الیوط مدت ۸ قلاو نیملسلا دنع

 نم «ةدیدع لماوع ةيملعلا ةوحصلا هذه ىلع دعاس دقو «دیدج نم

 :اهمهآ

 اوحاتحا نیذلا لوغلا ةرطيس تحت نیملسلا دالب نم ریثک عوقو

 مث ۰( ناسارخ ) اولتحاف ه "۲۱۷ ماع نم ارابتعا يمالسالا قرشلا

 ماشلا مث كاذنآ يمالسالا ملاعلا ةرضاح دادغب اهیف ام. ( قارعلا )

 تفدهتسا ةازغلا كئلوأ نم ةعينش لاعفآ يجمهلا لالتحالا كلذ بحصو

 .مهرکفو مهمولعو نیملسلا لاصعتسا

 رايد يف لوغلا هبکترا ام ريوصت يف هللا همحر  يكبسلا لوقي

 : نيملسملا

 مل مهامز ىلإ مدآ ىلاعت هللا قلع ذنم ماعلا نأ ىلع سانلا عمجآ »

 نأل ارظن طقف ةيملعلا ةيحانلا ىلع يريصوبلا رصع نع ثيدحلا يف ترصتقا (۱)
 هتحورطآ يف یرحألا بناوجلا قو دق معنلا دبع نب دومحم رکاش روتکدلا

 هباتك يف هدراومو هجهنمو هتافنصم ةساردو ينالقسعلا رجح نبا ) هاروتکدلل
 .( ةباصالا



 ٩۳ _ ع_ع[زعز6)وع[و متمدقس و

 تيب بیرختو لتقلا نم ليئارسإ يیبب رصن تخب هلعف ام نأو «مهلثم اولتبي

 . ۲« مهلعف نع رصقی سدقلا

 رکف جاتنو ةيملعلا بتکلا فالتإ نم هبحص امو وزغلا اذه

 ءاملع ةرجه ىلإ یدآ ءاملعلا لتقو «خيراتلا ربع نیملسلا ءاملع

 اذه ىلع دعاس دقو «يريصوبلا نطوم ءرصم ىلإ تاهجلا كلت

 بوئو اهراهدزاو رصم يق ةيملعلا ةكرحلا ةضهن مث نمو «لوحتلا

 ديلاقم ىلع ءاليتسالاو رصم يف مكحلا ىلع ه۸٤٦٠ ماع كيلاملا

 «ةنس يئامو نيعبرأو سم يلاوح تدتما ةيوق ةلود ةماقإو كانه رومألا

 كيلامملا نيطالس عاطتساو ه ٩۲۲ -۸ يماع نيب ةعقاولا ةرتفلا يف

 ةليط ماشلاو رصم ىلع مهذوفن اوطسبي نأو يرتتلا فحزلا اوفقوي نأ
 اوأدب مث  ةيحراخلا عامطألا نم مهتلود دودح اومحي نأو ةدملا هذه

 .مهتلودل يلحادلا ءانبلا يف

 «كيلامملا نيطالس مامتها نم رفاولا بيصنلا ةيملعلا ةيحانلل ناكو

 هودفو هضایح نع اوذاذف «نيدلا ىلع ةقئاف ةريغ مهنم ريثك رهظأ دقف

 هلهأو ملعلا اومركأف «نيدلاب ةلص هلام لك اومظعو «مهلاومأو مهئامدب

 ميلعتلا ىلع قافنإلا يف اوغلابو دالبلا ءاحنأ يق سرادملاو عماوجلا اوداشو

 مهبجاول نيملسملا ءاملع راعشتسا بناج ىلإ - هلك اذه «هلهأو

 يلا ةميظعلا لاوهألا كلت اودهاش نأ دعب مهقتاوع ىلع ةاقلملا ةيلوئسملاو

 .ريسي فرصتب (۳۲۹/۱) ةيعفاشلا تاقبط (۱)



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم _ ۶:

 قارغاو قرحو رایدلل بيرختو رشبلل كالهإ نم يلوغلا وزغلا تبكاو

 لیبس يف اولذبف «مهدادحأو مهئابآ ثارت ىلإ مهعفد ام ةيملعلا ةورثل
 يف ةيوق ةيملع ةكرح داجيإ ىلإ یدآ - صیحرو لاغ لک هرشنو هئايحإ
 اهأشنأ ىلا ةيملعلا زکارلا ىلع نودفاوتی بالطلا ًادبف ماشلاو رصم

 تايصخشو ذاذفآ مهنم زربو ءاملعلا رثکو كيلاملا نیطالس اهاعرو

 :لاثمأ ةيوق ةيملع

 دیعلا قیقد نباب روهشلا عیطم نب بهو نب يلع نب دمحم مامالا

 .( به ۷۰۲ ت)

 ةيميت نب مالسلا دبع نب ميلحلا دبع نب دمحأ مالسالا خيشو

 .( ص۷۲۸ ت )

 فسوی نب دمحم نب مساقلا دمحم وبأ يلازربلا نيدلا ملعو

 .( اه ۷۲۹ ت )

 يزلا نمحر لا دبع نب فسوي جاجحا وبأ نيدلا لامو

 .( هال“ تو

 يهذلا زامياق نب نامثع نب دمحأ نب دمحم ظفاحلاو

 .( .ه۷ ۸ تر

 ةيزولبا میق نب ركب يبأ نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا سمش

 .( هاله١ ت )



 ۱ ةمدقم

 همولعو ریسفتلا يف فيلأتلا أشنو ةيملعلا تاعوسولا ترشتناو

 .كلذ ریغو بدألاو وحنلاو و خیراتلاو هقفلاو همولعو ثيدحلاو

 رخازلا رحبلا اذه نم لن يريصوبلا شاع رجح نبا ةقبط يتو
 يقارعلا لاثمأ ءالجأ ءاملع ىلع ذملتت ثيح «نونفلاو مولعلا فلتخع

 رهازلا يملعلا عمتحا اذه طسو تامو شاعو ءرجح نباو يمئيماو

 : باتکلا فلؤم

 ةيطغت مدع يريصوبلا ظفاحلا ةمجرت يف ثحابلا هظحالي ام لوأ نإ

 كلت مهأ نأ مغر «ةلماك ةيطغت هتايح بناوحلل هتمجرت تلوانت يلا رداصملا

 ةمهم بناوج فنتكي ضومغلاف .هذيمالت وأ هل نارقأ فيلأت نم رداصملا

 امم لعلو هذیمالتو هخياشمو هتالحرو ملعلا هبلطو هترسأو هتريس نم
 ةصاخو ءالحأ ءاملعب تدعس ةرتف شاع يريصوبلا نأ كلذ ىلع دعاس

 مهلاثمأو رجح نباو يمثيهلاو يقارعلاف هیف صصخت يذلا ثيدحلا ملع يف

 تاقبطو «(۳۰/4) يلاوعلا موجنلا طمصو (585/7) يزيرقلا ططح:رظنا (۱)
 امو (۱۷/۳) قزر دومحم كيلاملا نیطالس رصعو ۳۲۹/۱(۰) يكبسلل ةيعفاشلا

 رصم يف ىلوألا كيلاملا ةلود مايقو «نيمأ میکح ةيناثلا كيلاملا ةلود مایقو ءاهدعب

 دیعس /د ل ماشلاو رصم يف يكيلاملا رصعلاو «يدابعلا دمحأ /د بل ماشلاو

 /د ل تایفولا ةمدقمو )45/١(( هتافنصم ةساردو ينالقسعلا رجح نباو روشاع

 .يقارعلا سابع يدهم خاص



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا

 هنأ ىلإ ةفاضإ يريصوبلا لثم نع نیسرادلاو نیئحابلا راظنأ اوفرص

 : يواخسلا لوقي «ءالتخالاو ةلزعلا ىلإ لی ناك هللا همحر

 لابقإلاو سانلا نع عامحنالاو ةدابعلاو ةوالتلاو نوکسلا ريثك ناكر

 . ۲۳« هقلخ يف ةدح عم لاغتشالاو خسنلا ىلع

 فلؤملا ةايح نم ةمهم بناوج ركذ يف روصقلا اذه عم هنكلو

 ناف «هتمجرت تلوانت يلا ةيخيراتلا رداصملا تاهمأ يف ةيملعلاو ةيصخشلا

 بلط هل رسيت دق هللا همحر  فلؤملا نأ ىلع ليلدلا مدعي ال ثحابلا

 رجح نبا ظفاحلا خویش ةصاحو «ةرتفلا كلت يف ءاملعلا رابك ىلع ملعلا

 الب اريثك اهنم دافأ ةيملع ةكرحب نيلفاح نامزو ناكم يف شاع هنأو ءرصع

 :ةيلاتلا رومألل كلذو كش

 رصعلا كلذ ءاملع رهشأ ىلع هذملتت تركذ رداصملا نأ ١

 ةبوجعأ “اوناك :رجح نبا امهنع لاق نيذللا ("نیقلبلاو يقارعلا لاثمأ

 يف يناثلاو «هنوتمو ثيدحلا ةفرعم يف لوألا «نرقلا سأر ىلع رصعلا اذه

 . "يعفاشلا بهذم ةفرعم يف عسوتلا

 «هنارقأ نم وهو هللا همحر رجح نبا ظفاحلا ىلع هذملتت - ۲

 نع انيدل تامولعلا ةلق مغر هنأب ةريبك ةفزاحب نود لوقلا نکع اذل

 )١( عماللا ءوضلا )58 »)۲١٠/١ص خويشلا مجعمو «(۱۰۷/۸) رمغلا ءابنأ رظناو 5.

 ) )۲اًبيرق امهتهرت يأت .

 . نقلملا نباو تركذ نم هب يعي اذه رحج نبا مالك (۳)

 )٤( ۲۱۲ص سسؤملا عمجملا ۲.
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 ۱۷ ةمدقم

 نع یقلت - مهنم هذخأو مهعم هسلاحب نایبو مهدادعتو هذیمالتو هخویش

 صعب هخويش رثكأ يف رجح نبا كراش ارو خویشلا نم رفاو ددع

هخويش زربأ ركذب تفتكا رداصملا نكلو
 . 

 : هدلومو فلؤملا بسن

 : هبسن

 “ركب يبأ نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا باهش ظفاحلا خيشلا وه

 )5 آه . 0 قف

 . ةافولاو رادلاو ةأشنلاو دلوملا يرصملا يعفاشلا يرهاقلا ينانكلا

 نب نمحرلا دبع ركب يبأ نب دمحأ :هيف هسفن ىمس هل طخب ترفظو: يلكرزلا لاق )١(

 يقاروأ نم طخلا اذه عاض نكلو نمحرلا دبع نب ده هلعج تدرأف ليعامسإ

 . 4/١ ٠١( مالعألا) ركب يبأ نب دمحأ ىلإ هبيترت يف تدعف

 ةدوجوملا ةريخلا فاحتإ نم ةدنسملا ةخسنلا يف دوجوم يلكرزلا هيلإ راشأ ام :تلق

 تافلؤم نع ثيدحلا دنع اب فيرعتلا رظناو «ةعماجلاب تاطوطخملا مسق يف اقر وص

 .يريصوبلا

 تاقبط ليذو ۰ (۳۳/۱) ةرضاحملا نسحو «(۲۵۱/۱) عماللا ءوضلا (ريبكر ك (؟)

 ۰.۳۸۰ ص يطويسلل ظافحلا

 يتلا رداصملاف ,فیحصت وهو ( نامثع نب رمع نبا) رمعلا ءانبأب رمغلا ءابنإ ف عقو (۲)

 لوق نم دئاوزلا رخآ يف درو كلذكو + تبثأ امك هتدروأ يريصوبلل تمجرت

 . هسفن يريصوبلا
 )٤( ةرهازلا موجنلا و«( ۳۱/۸) رمعلا ءانبأب رمغلا ءابنإ يف هتجرت رظنا )۰ ۰۲۰۹/۱



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز يف ةجاجزلا حابصم ۸
 .؟)نیدلا باهش : هبقلو ۱ ثا 2

 هز f مو

 . يعفاشلا« يرهاقلا« يريصوبلا < نانکلا : هتبسنو CD sl) ) “ا (۶) 90 ۰ هم و

 : هدل وم

 ةنس مرحلا يف 7( ةيبرغلا نم ريص وبآ ) ب هللا همحر دلو 3 Ws ز 1 ۲

 ةرضاحلا نسحو «(۲۵۱/۱) عماللا ءوضلاو .ه۰ص دهف نبال خويشلا مجعمو
 (۲۳۳/۷) بهذلا تارذشو ۰۳۸۰ ص يطويسلل ظافحلا تاقبط ليذو «(۳۹۳/۱)

 . )١//151( نيفلؤملا مجعمو ۰ (۱۰4/۱) يلكرزلل مالعألاو
 عماللا ءوضلاو« (۲۰۹/۱۵) ةرهازلا موجنلاو (571/8) رمعلا ءانبأب رمغلا ءابنإ )١(

 . (۱۷۰/۱) نيفلؤملا مجعمو )۳۳١/١(« ةرضاحملا نسحو )١/551(«

 . ( ١78/١ ) نيفلؤملا مجعم و « )٠١١/١( عماللا ءوضلا (۲)
 . (۱۷۰/۱)نیفلولا مجعمو )7515/١(, ةرضاحنا نسحو «(؟١/51) عماللا ءوضلا (۳)

 داصلا رسكب :ريصوب )009/١(: نادلبلا مجعم يف لاق «ةقباسلا رداصملا رظنا )٤(

 انب ريصوب :لاقف ةعبارلا ركذ يح اهدع مث ءرصمم. ىرق عبرأل مسا ءارو ةنكاس ءايو

 دلو :يلكرزلا لاق .يريصوبلا اهيلإ بسني يلا يهو :تلق ةيدونمسلا ةروك نم

 نيفلؤملا مجعم رظنا "دون" برق ةيبرغلا نم "ريص وبأ" ب يريصوبلا يأ
 .( ١706/1١

 ثيح «( ٠۷١/١ ) نيفلؤملا مجعم و )4/١ ٠١( مالعألاو (۲۰۲/۱) عماللا ءوضلا (5)

 . هنايب ينأيس امك يفوت امو ملعلا بلطل اهيلإ لقتنا
 )٠١٠/١(. عماللا ءوضلا و «( ۲۰۹/۱۵ ) ةرهازلا موجنلا (")

 .(551/1) عماللا ءوضلا (۷)
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 ۱۹ همدقم

 3 (1١

 "”ةئمو عبسو نيتسو نيتنثا

 رصم. ( ةيبرغلا نم ريص وبأ ) ب هللا همحر  يريصوبلا اشن

 دعب الإ ةرهاقلا ىلإ هتدالو ناكم نم لاقتنالا عطتسي مل ذإ هيلع هنم

 7 رهاقلا ىلإ هتلحر ةرورضب هعانقإو هدلاو ءاضرتسا

 أدب اعیدق ملعلا بلط أدب دنع داتعلاک و هسأر طقسع هميلعت أدب دقو

 (*تاقیلا هيلع أرقو ؟"یسیع خيشلا نب رمع خيشلا ىلع ميركلا نآرقلا ظفحب

 «هدلوم ةنسو رهش ديدحت ىلع يريصوبلا ةمجرت يف اهيلإ تعحر يلا رداصملا تقفتا (۱)

 نم طسوألا رشعلا يف دلو هنإ : لاق دقف يواخسلا ادع ام هتدالو موي ركذت ملو

 . 151/١( ) عماللا ءوضلا .مرحا

 . (۲۶۱/۱ ) عماللا ءوضلا رظنا (۲)

 دهزلاو حالصلا عم تاقيملاو ضئارفلاب ةفرعم اذ ًاهيتف ناك يعفاشلا يدونمسلا (۳)

 . ١١7/5( ) عماللا ءوضلا . نيرشعو عبس ةنس تام

 بكاوكلا تاكرح ريداقم هنم فرعتي ملع وهو «ةئيهلا مولع دحأ تيقاوملا ملع (4)

 هنم مالسإلا ءاملع مهي امو «علاوطلا جارحإو ءاقاكرح موقتو ةرايسلا ةعبسلا اميس

 تاقوأو «ةلبقلا تمسو «ةنسلا لوصفو «تاقوألاو تاعاسلا ةفرعم ىلإ هب لصوتي ام

 .ةالصلا

 حابصمو ةداعسلا حاتفمو ۰0۱۱/۱ ) اشنإلا ةعانص يف ىشعألا حبص : رظنا

 .(۳۷۰ ١/ ) مولعلا تاعوضوم يف ةدايسلا



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز يف ةجاجزلا حابصم ٠

 لوأ وه اذه رمع خيشلا نأ رهظیو ۰ ۲"يواخسلا لاق امك هب عفتناو

 هنسل قيقد ديدحتب انفعست ال رداصملا ناف فسأللو «هيلع سرد خيش

 ضعب ىلع لصح نأ دعب هنأ دكؤملا نم نكل «ةساردلا نس ءدب دنع

 هقفلاو وحنلاو فيرشلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا يف ةيساسألا مولعلا

 مدقت امك هدلاو نأ رهظيو «ةرهاقلا ىلإ هدلب نم لاقتنالا ررق ءاهريغو

 كانهو «ةرهاقلا ىلإ ًالعف لقتناو هاضرتسا هنكل كلذ يف هضراعي ناك

 هل تناك يذلا - يمدآلا رونلا نع هقفلا ذحأف يملعلا هليصحت أدب

 - يبابنألا ليعامسإ نب فسوي خيشلاو “نونف ةدع يف ةكراشم

 . - لوصألاو ةيبرعلاو هقفلا مولع يف عساولا هعالطاب فرع يذلا

 عمسو «لوقعلاو لوقنلا يف ةعامج نب زعلا سرد عمسو

 55١(. /۱) عماللا ءوضلا (۱)

 دافأو لغش :رجح نبا هنع لاق «يمدآلا هللا دبع نب ركب يبأ نب دمحأ نب يلع (۲)

 نيتملا نيدلا عم اريثك رصم له هب عفتناو نونفلا يف كراشو « داعأو قفأو سردو

 .(؟ 45/5”)رمغلا ءابنإ : رظنا. ه۸ ۱۳ ةنس يفوت عامحنالاو فشقتلاو نوكسلاو

 أرقو انحويش نع ريثكلا ذحأ ليعامسإ ةودقلا نبا : رجح نبا هنع لاق «نيدلا لاج (۳)

 رمغلا ءابنإ) ه ۸۲۳ ةنس لاوش يف تام . ادج رثكأو لوصألاو ةيبرعلاو هقفلا يف

 ١57/97( بهذلا تارذش) رظناو (4 ۷ ١

 ىبأ نيدلا ردب ةاضقلا يضاق نب زیزعلا دبع نب رمع وبأ نيدلا زع ةاضقلا يضاق (4)

 14 ٤ ةنس دلو ةعامج نب ميهاربإ نب دمحم نب هللا دعس نب ميهاربإ نب دمحم هللا دبع

 .ةکع ةالعملاب نفدو ه ۷۲۷ يفوت ةديفملا فيناصتلا فنصو َيفأو سرد



 ۳۹ ةمدقم

 ةءارقلاو يلامألا - دانسالاو تاءارقلاب زيمت يذلا - (یماشلا ناهربلا نم

 نع ذحأو ؟"يسدقلا نيدلا ردب ىلع وحنلا يف لغتشاو « نافع نبال

 . اهريغو محارتلا يف ""ئيقلبلا نيدلا جارس

 نمو هنم عمسف ربك ىلع *)یيقارعلا نیدلا نیز ظفاحلا (*)مزالو

 . ( ۲۹۳ ص يطويسلل اهلیذو 4۱ ص ئيسحلل ظافحا ةركذت لیذ۳

 لاق ه ۷۰۹ ةنس دلو «ةرهاقلا لیزن «يحونتلا دحاولا دبع نب دمحأ نب ميهاربإ وه (۱)

 ىلوألا ىدامج يف يفوت « دانسالاو تاءارقلا يف ةيرصملا رايدلا خيش راص :رجح نبا هنع

 . ةجرد هتوع رصم لهأ لزن ءسسوملا عمجملا يف رجح نبا لاق ۸۰۰ ةنس

 . (۳۹۸/۳ رمغلا ءابنإ )و (۱۱/۱ ةنماكلا رردلا رظنا )

 . هتمجرت ىلع فقأ ۸ (۲)

 نبا هنع لاق ه۷۲۶ دلو مالسإلا خيش «باهش نب حلاص نب ريصن نب نالسر نب رمع (۳)

 «نیدهتجبا ةمئاخ « رهدلا ةبوجعأ وهو رخفلا لك زاح «ةمألا ملعو ةمئألا مامإ :دهف

 هيقف «هتردانو «همامإو هتجحو تقولا خيش «نيدلا ةمئأ نم ماع لك هلضفل ناد نمو

 مهاردأو «مولعلا میمج هرصع لهأ ملعآ «قالطإلا ىلع مالسالا خیشو قافتاب نامزلا

 لیلدلا) و ( ۲۰۰ص ظاحلألا ظح) مالعألا ءاملعلا كلمو «مانألا فم موهفلاو قوطنلاب

 . 4٩۷/۱( يفاصلا لهنلا ىلع يفاشلا

 )٤( عماللا ءوضلاو (۱۰۷/۸) رمغلا ءابنإ )۲۶۱/۱( .
 ةنس ةرهاقلاب دلو يرصلا مث يقارعلا لضفلا وبآ نمحرلا دبع نب نيسحلا نب میحرلا دبع (ه)

 مانألا ةدمع دقانلا ربحلا ةجحلا ةمالعلا دحوألا مامالا . ه ۸۰ ةنس فوتو ه6

 هل دهشو «هنامز يف ناقتالاو ظفحاب قاف نم «هرصع دیحوو هرهد دیرف مالسالا ظفاح

 عبسلا تایاورلاب أرق « انقتم امامإ هللا همحر ناك ... هناوآو هرصع ةمئأ هتف يف درفتلاب

 = ةيرصلا رایدلا يف هيلإ راشلا راصو لئاضفلا  كراشو ءادانسإو انتم ثيدحلاب عربو
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 قیفحت 7

 (۲) بح نبا ظفاحلا مزال امك "7 يمئيهلا نيدلا رون هقيفر

 تکللا )و نازيم ناسل ) هنع بتكف يقارعلا ةايح يف

 يرهشلا ضوع.د يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 ةمرحلا رفاو بکر اذإ ةوالتلا ريثك ىلاعت هللا همحر ناكو ... ةفرعملاو ناقتإلاو ظفحلت#

 مايصو ليللا مايق ىلع ةبظاولا نم اصلا فلسلا ةقيرط ىلع ًايشام ضرعلا يقن ةباهلاو
 ظحل)و(601/5 رمغلا ءابنإ رظنا) . لاوش نم تسلاو رهش لك نم ضیبلا مايألا
 .(۲۲۰ ص ظاحلألا

 لاق «يرصملا حلاص نب رمع نب ركب يبأ نب ناميلس نب ركب يبأ نب يلع (۱)

 هعم عمسف ريغص وهو يقارعلا نيدلا نيز خيشلا بحص :رجح نبا هنع
 نكي ملو .هتاجح عيمج هعم جحو هتالحر عيمج هعم لحر مث ... هبلط ءادتبا نم

 هيلع أرقو ثيدحلا يف هب جرختو «هتنبا جورتو «ارفس الو اًرضح هقرافي
 نوتملل راضحتسالا ريثك راصو ... هئالمإ سلاحب عيمج هنع بتكو هفیناصت رثكأ

 ناكو ... ريخلا لهأ يف ًابحم ید اريح انيل ًائيه ناكو «ةسرامملا ةرثكل ًادح
 ي تام «خیشلا ةعامج نم ًاصوصخ ىذألل لامتحالا ريثك «ريخلا ريثك ةرطفلا ميلس

 ظاحلألا ظحل : رظناو ۸۰۷/۵ رمغلا ءابنإ ) ه۷٠۸ ةنس ناضمر رهش

 ١18(. ص

 فوتو -ه۷۷۳ ةنس دلو «يعفاشلا يرصملا ينالقسعلا دمحم نب يلع نب دمحأ (۲)

 يف هلثم هدعب فلخي مل : دهف نبا هنع لاق «فيرعتلا نع يغ وهو « ه4855 ماع
 صعلا ظفاح : يواخسلا هنع لاقو « ۳۳۸ص ظاحلألا ظحل ر .ناقتالاو ظفحلا

 عفر لیذ ) . ةاضقلا يضاق «مانألا دیس ةنس ءاول لماح ,مالسالا خيش رهدلا ةمالع

 يف هدراومو هجهنمو هتافنصم ةساردو نالقسعلا رجح نبا رظناو ۷۵ ص رصألا
 . قباصالا هباتک

 نم فذحف يهذلل "نازیلا " نم هرصتحا قاورلا مجارت يت رجح نبا تافلؤم دحأ (۳)



 ۳۳ ةمدقم

 .اهریغو هفیناصت نم اریثک هيلع عمو 0”( فشاکلا ىلع

 هریغ فیناصت نم هطخب بتکف ةيثيدحلا بتکلا خسن ىلع بك مث

 ءایشآ امهثیداحآ نم هنهذب قلعو < (؟هدنسمو )سودرفلاک ريثكلا

 ةوالتلاو نوکسلا ريثك هللا همحر  ناكو اب ركاذي ناكو قريثک

 نم ةريثك ةلمج هيلع دازو لامکلا بيذ يف هل محرت نم لك "نازيمل" <

 .لوادتم

 "فاشکلا ثيداحأ جيرخت يف فاشلا يناكلا " ديري هلعلو .فللا اذه ىلع فقأ مل (۱)

 ةساردو رجح نبا رظناو «رداصملا هركذت ملو يبهذلل فشاكلا ىلع ًاتكن هل نأ وأ

 .هتافنصم

 يمليدلا ورسحانف نب هيوريش نب رادرهش نب هيوريش عاجش يبأ خرولا ثدحملل (۲)

 نم ثيدح فالآ ةرشع هيف دروأ « هه٩۰ ةنس قوتملا نادمه خرؤم ينادمهلا

 ركذ ريغ نم مجعملا فورح نم افرح نيرشع نم وحن ىلع ةبترم راصقلا ثيداحألا

 ىلع جرخملا باطخلا روثأع رابخألا سودرف " هامسو نيدلجج وأ دلحب يف «دانسإلا

 ةلاسرلا ) يناتكلا هركذ -یعاضقلل رابخألا باهش يأ -" باهشلا باتك

 .(۷ ۵٩ ص ةفرطتسملا

 عبرأ ق سودرفلا بحاص نب راد رهش روصنم وبأ هدنسآ «سودرفلا دنسم يأ )۳

 ةيفيك ةفرعم يف هبشلا ةنابإ " هاسو «هتحت ثيدح لك دنس جرخ «تادلح

 رجح نبا ظفاحلا هرصتحاو "فورحا ةمالع نم سودرفلا باتك يف ام ىلع فوقولا

 ةفرطتسملا ةلاسرلا : يناتكلا ) "سودرفلا دنسم ديدست يف سوقلا ديدست " هامسو

 .( 75 ص



ea يرهشلا ضوع.د قيقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ٤١ 

 ناكو « لاغتشالاو «خسنلا ىلع لابقالاو سانلا نع عامجنالاو ةدابعلاو

 ۹۳ هطح

 : هذيمالتو يريصوبلا خياشم

 نم ربتعي رصع يق شاع هللا همحر  يريصوبلا ظفاحلا نأ مدقت

 رصم نأو « نيملسملا دنع ةيملعلا ةكرحلا خيرات يف ةوحصلا روصع

 ءاهيلإ نيدفاولاو اب نيميقملا نم ءاملعلاب رخزت تناك تاذلاب ةرماقلاو

 ةايح نم ةمهم بناوج ليصفتب انفعست مل فسألل رداصلا ناو

 عيطتسن انإف اذه عمو راصتحاب نكلو هتمجرت تلوانت اف مغر «يريصوبلا

 اوعمس نيذلا ملعلا بالط يف دعو ةرهاقلا يف شاع دق يريصوبلا نأب لوقلا

 اعر هنأ : لوقن نأ عيطتسنو «ةرتفلا كلت يف ةرهاقلا خياشم رهشأ نم

 نم اددع نأو « هخويش نم ريثك يف هللا همحر رجح نبا كراش

 انه ركذأ انأو « هللا همحر  يريصوبلا نم اودافتسا دق ملعلا بالط

 .هذيمالتو هخياشم نم ركذ نم ضعب

 :هخويش نمف

 رونلا هللا دبع « ركب يبأ نب دمحأ نب يلعو «یسیع خيش نب رمع
 يسدقلا ردبلاو «يبابنألا ليعامسإ نب فسوي نب نيدلا لامجو ءيمدآلا

 عماللا ءوضلاو «575ص دهف نبال خويشلا مجعمو «(۱۰۷/۸) رمغلا ءابنإ رظنا (۱)

(۲۰۱/۱) . 



۷ 0-4 
 Yo همدقم

 يقتلاو «ةعامج نباب فورعلا نیدلا ردب نب زیزعلا دبع رمع وبأ نیدلا زعو

 يماشلا ناهربلا يحونتلا دحاولا دبع نب دمحأ نب ميهارياو متاح نبا

 مالسالا خیشب فورعلا بابش نب حلاص نب ريصن نب نالسر نب رمعو

 وبآ نمحرلا دبع نب نيسحلا نب میحرلا دبع : كلذك هخویش نمو «ييقلبلا
 «يمثيهلاب فورعملا ناميلس نب ركب يبأ نب يلع خيشلاو «يقارعلا لضفلا

 نب ظفاحلاب فورعملا دمحم نب يلع نب دمحأ ظفاحلا ىلع كلذك ذملتتو

 ° نالقسعلا رجح

 نب“ "ةعرز وبأ نيدلا يلو ميحرلا دبع نب دمحأ : هخياشم نمو

 .يقارعلا ظفاحلا

 ء هال1 1 ةنس دلو يرصلا نيدلا يقت «متاح نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ نب دمحم (۱)

 ءابنإ ) هال97 ةنس ةدعقلا يذ يف تام دافآو ثدح ههقفلاب افراع ناك

 ٩(. /۳ رمغلا

 . ًاعيمج ءالوه ةمجرت تمدقت (۲)

 يدركلا ميهاربإ نب ركب يأ نب نمحرلا دبع نب نيسحلا نب میحرلا دبع نب دمحأ وه (۳)
 يف هدلوم «ظفاحلا ديرفلا ةمالعلا مامإلا : دهف نبا هنع لاق « يرصملا مث «يقارعلا

 مرحلا يبأ ىلع هرضحأو هب ركبف هوبأ هب ئتعا ه۷ ٦۲ ةنس ةجحلا يذ نم ثلاثلا

 سيمخلا موي يف تام : لاق نأ ىلإ ,هدلبب ريثكلا هعسأو هرصع يف نمو يسنالقلا

 .هلثم ةعومجم يف هدعب هل فلخي ملف ةلمجلابو ۸۲۲-۰ ةنس رفص نم رشع عباسلا

 تارذشو ۰۰۳ /۱ يفاصلا لهنملا ىلع يفاشلا ليلدلاو ۲۸۶ ص ظاحلألا ظحل ر

 مجعمو ۱۰۷ /8 رمغلا ءابنإ : يريصوبلا خویش لوح رظناو ( ۱۷۳ /۷ بهذلا
 . 0-06 ص خ ویشلا



 نیدلا ناهرب تاءارقلا يف امهخیشف «مولعلا فلتخم يف هخیاشم مهأ يف

 بلغآ يقو «ئيقلبلا هقفلا يفو «يمثيماو يقارعلا ثيدحلا یو « يماشلا

 .( ةعامج نب زعلا ) مولعلا

 : هتذمالت

 يف افأش كلذ يف اهأش يريصوبلا ذیمالت رک ذب رداصلا انفعست ال

 (دهف نبا الإ هذیمالت نم دحأ رکذ ىلع رثعأ ملف «هتایح بناوج رثاس

 لوقي «هنم اودافتساو هيلع اوسرد ذيمالت هل ناك هنأ كش ال نكل

 :يواحسلا

 . ۳« دهف نباك ءالضفلا هنم عم رر

 : هتافل ژمو ةيملعلا هتناكم

 ملعلاب لاغتشالا ىلع ًابكم هللا همحر  يريصوبلا مامإلا شاع

 «هتايح ةليط امي لغتشاو ةديفملا بتكلا خسنف «همولعو ثيدحلا ةصاخو

 : يواخسلا لوقي امك ناكو

 يكملا يمهاحلا دمحم نب دمحم نب دمحم نب دمحم نب رمع نيدلا مجن وه (۱)
 ه۸۸۰ ةنس ناضمر يف يفوت «قيرعلا ماعلا مامإلا دهف نباب فورعلا يعفاشلا
 .(817 /۷ بهذلا تارذش ) ةنس ۷۳ نع

 . ( ”17/ ۱) عماللا ءوضلا (۲)



 ۳۷ ةمدقم

 سانلا نع عامحبالاو ةدابعلاو ةوالتلاو نوكسلا ريثك ناك ر)

 . ۲( لاغتشالاو خسنلا ىلع لابقالاو

 ثيح هيلع راس يذلا جهللا جهنی نأ يف اريثك دعاس كلذ لعلو

 .اهديناسأ ىلع مالكلا عم ةمهملا بتكلا ضعب دئاوز صالختساب متها

 بتك تاهمأ ىلع عالطالا ىلع ادلجو اًربص هنم يضتقي رمأ كلذو
 يف قفو دق هنأ كش الو ءاهنم دئاوزلا صالختسال اهنيب ةنراقملاو ةنسلا

 ةلواحمو ةنسلاب مامتهالا ىلإ ريشي دئاوزلا صالختسا ناف ءاريثك كلذ

 ىلع همالك نأ امك «ةفلتخملا عيماجملا يف ترقتساو تنود نأ دعب اهلامكإ

 یلوق دمتعا كلذلو « ريبك دح ىلإ ًاقفوم ءاج ثيداحألا كلت ديناسأ

 -- يدنسلا خيشلا لاثمأ «هدعب ءاج نم نيققحملا ضعب نم هيلع لوعو

 .هللا هظفح ينابلألا انخیشو هللا همحر

 :هتافلؤم

 ريبك نيب تافلؤم ةعست يريصوبلل انيديأب ىلا رداصملا تركذ

 :اهایب كيلإو «ريغصو

 نیو ,ةسمخلا لوصألا بتکلا ىلع ةجام نبا ننس دئاوز ا

 .باتكلا ةسارد دنع هيلع مالكلا

 خويشلا مجعمو « (471/8) رمغلا ءابنإ رظناو (۲۵۱/۱) عماللا ءوضلا (۱)

 . ٥٦ ص



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 ةثالث وأ نيدلج يف وهو «يقهيبلل یربکلا ننسلا دئاوز ۲

 مساب بتكلا راد سرهف يف ءاج دقو «هيلع فقآ مو شال وأ

 يقهيبلا هداز ام ىلع لمتشي ... هيفو (يقهيبلا دئاوزل يقتنملا دئاوف)

 ءزجللا هنم دوجوملا . ةتسلا لوصألا بتك نع ىربكلا هننس يف

 يدمح دومحم طخب خسن ملقب نيطوطخم نیدلج يف ثلااثلاو يناثلا

 امهنم عرفو «ثيدح (۳۰۷) مقر رادلا ةخسن نع امهلقن خسانلا

 ارطس۲۱ اقرطسسم ه8/1١/.8١5 ءاعبرألا موي يف

 . )مس ۲۱۱۹ اهساقمو

 هيف درفأ 27ةرشعلا ديناسملا دئاوزب ةريخلا ةرهملا فاحتإ -۳

 يبأ نباو «يديمحلاو ددسمو « ىسلايطلا دؤاد يبأ ديناسم دئاوز

 نب دمحأو « ةبيش يبأ نب ركب يبأو قیوهار نب قاحسإو «يندملا رمع

 سرهف ٠١٠/١(« ) عماللا ءوضلا ‹ 581 ص خويشلا مجعم ( )٤۳١/۸ رمغلا ءابنإ )١(

 . )٩۱/۱( تاطوطخملا ءايحإ دهعم

 ضهني نيثحابلا دحأ لعلو يهم باتكلاو « (5 /۲ ) بتكلا راد سرهف (۲)

 رارغ ىلع - ودبي اميف لوألا دلجلا وهو -هنم دوقفملا لمع ةداعإو هقيقحتب

 0 .دوجوملا

 ‹ )157/١( عماللا ءوضلا و 65 ص خويشلا مجعمو (4۳۱/۸) رمغلا ءابتإ (۳)

 ةفرطتسلا ةلاسرلاو « (۱۲ 4 /۰ ) نيفراعلا ةيده 010 /۳) نونكملا حاضيإو
 سرهف )01/١(« ةيبرعلا تاطوطحملا ءايحإ دهعم سرهف ؛١7١ص

 . (۳۸۹/۱) ةيرهزألا



۳ 0 
 ےک e همدقم

$ e7 ست ةماسأ أ نب دمحم نب ثراحلاو ديمح نب دبعو (عينم 

 . ةتسلا بتكلا ىلع “”ىلصوملا

 نم اهدح وأ ةتسلا بتكلا يف ثيدحلا ناك ناف : ةمدقملا يف لاق
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 دحأ دنع ةدايز هيف ثيدحلا نوكي نأ الإ هجرخأ مل دحاو يباحص قيرط

 :هرخآ يف لوقأ مث ,همامتب هجرخأف مكح ىلع لدت ةروكذملا ديناسملا

 نم هيلإ همضأ ام عم ةدايزلا تنيب اعرو ءراصتخاب مهضعب وأ هوور

 .مهريغو نابح نبا حيحصو رازبلاو لبنح نب دمحأ يدنسم

 ديناسملا دحأ درفناو رثكأف نييباحص قيرط نع ثيدحلا ناك نإو

 ثيدحلا بقع هبنأو ءأدحاو عملا ناك ناو . هتجرخأ اهنم قيرط جارحاب

 كلذ نظی المل ناك نإ الثم نالف قیرط نم اهدحأ وأ ةتسلا بتکلا يف هنأ

 . مهو

 يباحص قيرط نم اهدحأ وأ ةتسلا بتكلا يف ثيدحلا نكي مل نإف

 ثيدحلا نأ ملعيلو «ةدئافلل هيلع تهبن ةتسلا بتكلا ريغ يف هتيأرو رخآ

 . درفب سيل
 دحاو يباحص قيرط نم رثكأف نيدنسم يف ثيدحلا ناك نإو

 دانسالا دحتا نإ اذكو دانسالا فلتحا نإ دحاو عضوم يف هقرطب هتدروأ

 . ثدحتلاب هيف حرص مهضعبو انعنعم ديناسملا باحصأ ضعب هاور نأب

 عماللا ءوضلا نازبلاو دمحأ يدنسم ةرشعلا ديناسملا بناج ىلإ يواخسلا ركذ (۱)

 . ملقلا هقبسف امهنم مئامضلا دارأ هلعلو . ) ١/557(



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 ليحأ مث اهنم لوألا ترکذ دحاو دانسإ يف ديناسألا تقفتا نإف

 .هيلع

 بحاص مسا تركذ رثكأف نيقيرطب دنسم يق ثيدحلا ناك ناو

 «لاق : لوقأ لب «هدعب ام الو يناثلا يف هركذأ ملو دانسإلا لوأ يق دنسملا

 .هابتشا لصحي مل ام
 نتم تقس دحاو ظفلب نتم ىلع ديناسملا تقفتا ناف « نتلا امأو

 .هيلع هدعب ام ليحأ مث لوألا دنسلا

 .دنسم لك نتم تركذ تفلتخا ناو

 يف لوقأ مث «هيف فلتخملا تركذ ضعب فلتخاو ضعب قفتا ناو
 يف دؤاد وبأو ءاقيلعت يراخبلا هاور ام تدروأ دقو .هركذف هرحآ

 لمع و «"ىربكلا" يف يئاسنلاو « "لئامشلا" يف يذمرتلاو "ليسارملا"

 ىلع هتبترو «ةتسلا بتكلا نم ءيش يق سيل ام كلذ ریغو « "ةليللاو مويلا

 .باتک ةئام

 : لاق مث « ةنجلا ةفص باتكب اهمتحو ناعالا باتكب اهأدب دقو

 ىلع مكحي ناك دقو "ةرشعلا ديناسملا دئاوزب ةرهملا ةريخلا فاحتإ " هتيمسو

 .ًانايحأ كلذ كرتيو ثيداحألا

 )هرصتحا مث ًالوأ ًادنسم "ةريخلا فاحتإ " فلأ يريصوبلا ناکو

 هبر ةمح ر ىلإ ريقفلا هفلؤم هنم غرف »ر ... ةرصتخملا ةخسنلا رخآ يق ءاجو

 قيزکر لا ةعماحلا ةبتكمي تاطوطخملا مسقب ناتدوجوم ةرصتخملاو ةدنسلا ناتخسنلا (۱)



 ۳۱ ةمدقم

 يذ لهتسم اهوأ ةدم ف يريصوبلا ليعامسإ نب ركب يبأ نب دم ...

 نم رشع سماح اهرخآو ... ةئام نانو نيثالثو ىدحإ ماع مارحلا ةدعقلا
 . ةئام نامنو نيثالثو نيتنثا ةنس مارحلا درفلا بحر رهش

 نيرشعو ثالث ةنس مارحلا ةجحلا يذ لهتسم يف هلصأ نم غرفو

 عبس ةنس لاوش يف ديناسملا هذه دئاوز عمج يف ءادتبالا ناكو ةئام نامثو

 .« نينس ثالث يف ةدوسملا تغرفف ةئام نامثو ةرشع

 ةئاغنامنو ةرشع عبس ةنس ةدنسملا فيلأت يق أدب هنأ رهظف :تلق

 ىدحإ ةنس ةرصتخملا يف أدبو «ةئامناقو نيرشعو ثالث ةنس اهنم ىهتناو

 يف ءاج هنأ الإ «ةئامناثو نيثالثو نيتنثا ةنس اهنم ىهتناو ةئام نامثو نيثالثو

 مقرلاب اموسرم ةئامنامنو نيرشعو نيتنثا ةنس اهنم ىهتنا هنأ ةدنسلا رحآ

 هيف ركذ مهم بت ةرصتخملا رخآ يف يريصوبلا ركذ دقو اذه
 « كلام مامإلا أطومو ةرشعلا ديناسملا : اباتك نيرشعو نينثا ىلإ هديناسأ

 يناريطلا مجاعمو «نابح نبا حيحصو رازبلا دنسمو ده مامالا دنسمو

 .يقهيبلل یربکلا ننسلاو مکاحلل كردتسلاو يطق رادلا ننسو ؛ةثالثلا

 يذمرتلا میکحلل لوصألا رداون دئاوز <

 ةعماج تاط وطخلا ءایحا دهعم ةح سن نع ةروصم ةدنسملاو .صقن هيف امهالک و =

 ةروصم ةرصتخملاو . 747 ىلإ ۲۳۲ مقرب ةعماجلا ةبتكم ين يهو «ةيبرعلا لودلا

 . ۲٤۷ ىلإ ۲ 44 ةعماجلا يف اهمقرو « ةيرصملا بتكلا راد ةخسن نع

 . ٠١١( /۰ ) نيفراعلا ةيده يف هركذ (۱)



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۲۳

 .)"بیهرتلاو بیغرتلا يف دئاوزلاب بیبحلل بيبحلا ةفحت  ه

 ةدوسم نم هضيبف هضیبیو هبذهي نأ لبق تام : يواخسلا لاق

 يف لصألا رثآ يفتقي هنأ هتبطخ يف ركذ هنإف «هيف ريثك للخ ىلع هدلو

 تاعوضوملا داريإ نم رثكأ لب «كلذب فوي ملو ,هدرسو هحالطصا

 . ")نایب نودب اههبشو

 هلمع هيلع يرجي نميف توفلا لبق لمعت لاصح " يف ءزح 5
 . "تولا دعب

 . ۳ ةليللاو مویلا لمع " ۷
 . “نيسلدملاو نیطلتخلا يف عمج م

 دعبو : هتمدقم يف لاق ۳ ةماجحلا ثيداحأ ق ءزح "و

 نوکت . ةماجحا يف ثيدحلا نم درو ام هل عمجأ نأ ناوخالا ضعب ئلأسف

 فعضلاو ةحصلا يف ثيدحلا لاجر نایبو ؟ موی يأ فو ؟وضع يأ ف

 حاضيإ )551/١(« عماللا ءوضلا ٩ ص خويشلا مجعم «( )٤۳۱/۸ رمغلا ءابنإ (1)

 . (۱۲4 5 ) نيفراعلا ةيده « (۲4۵ /۳ ) نونکلل

 .(۲۵۱/۱) عماللا ءوضلا (۲)

 .(۲۹۲/۱ ) عماللا ءوضلا .* ص خويشلا مجعم (۳)

 .55 ص خویشلا مجعم (4)

 .9۰ ص خویشلا مجعم (ه)

 ةعماجلا ةبنکع تاطوطحلا مسق يف روصم طوطخ وهو ‹ (۲5۲/۱ ) عماللا ءوضلا (5)

 هقاروآ ددع ةيسنوتلا ةينطولا ةبتكملا نع روصم ۵۹6 مقرب اهیف فنصمو «ةيزكرملا

 . رطسأ ةعبس هرطسأ ددع «ريغصلا مجحلا نم ةقرو ۳



 ۳۳ ةمدقم

 ثيداحأ اوور نيذلا ةباحصلا ءامسأ درس مت یهاوس ىلإ مهتبحأف

 ثيح نم اهیلع ملكت مهنم دحاو لك ثيداحأ رکذ مث قلمج ةماجحا

 دمحأ نب دمحم هبتک و :ةطوطحلا رخآ يف ءاجو .اهریغو ةحصلا

 اهطح ناف « اهخسان هنأ العف رهظیو لبق روکذلا دلو يريصوبلا

 .كلذک اهبتاک هنأ اهرحآ يف رکذ دقو قحام نبا دئاوز طح هبشي

 : هدالوأو هتافو

 نماثلا موي ءاسم هللا همحر يفوت هنأ ىلع رداصلا تقفتا

 هلو .نسح ناطلسلا ةسردمب “"ةئامنامتو نيعبرأ ةنس مرحلا نم رشع

 انل ركذت الو «راداودلا رمتشط ةبرتب نفدو « ةس نوعبسو نامت

 ضعب ضب هنأو «هنبا ركذ نع ءاج ام الإ اًعيش هدالوأ نع رداصملا
 ()هدلاو بتك

 (۳۹۳/۱) ةرضاحملا نسح «۵* ص خويشلا مجعم 754/8(«2) رمغلا ءابنإ (۱)

 ةينامث عقو ۰ (۲۰۹/۱۰ ) ةرهازلا موجنلا فو ۰ (۲۳۶ /7) بهذلا تارذش

 يرصع اذه يف هيلع لوعلا ذإ .فیحصت .هلعلو « رشع ةيئامث نم ًالدب نورشعو

 عم ىرخألا رداصملا تقفتا دقو «هل عبت هدعب نمو رجح نبا ظفاحلا هخيشو فلؤملا

 . رجح نبا

 ءزج رخآ يف امك دمحم هدلو مسا نأب حرص دقو < (۲6۱/۱ ) عماللا ءوضلا (۲)

 .ةماجحلا ثيداحأ



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم_ ٤

 :دئاوزلا بتک ةأشن 8%

 یفطصلا ةنسب نیملسلا مامتهال ادادتما دئاوزلا بتک تأشن دقل

 هللا یفطصا ذنم - نيملسملا نأ كلذ «نينسلا ربع ملسو هيلع هللا ىلص

 ةلاسرلا غيلبتب هرمأو «هباتک هيلع لزنأو الوسرو هل ادبع ادمحم هناحبس

 اع اهب قئاللا عقوملا مهسوفن نم ةنسلا اوعقوأ -ةمألل حصنلاو ةنامألا ءادأو

 امنإو «ىوحلا نع قطني ال #4 ىفطصملا نأ نم مهسوفن يف رقتساو هوملع

 الإوه نإ ىوهلا نع قطن امو :  هناحبس كلذب ربخأ امك ىحوي يحو وه

 وهف © هنم ردص ريرقت وأ لعف وأ لوق لك نأو . 6 یحو يحو

 ثيح مهر باتک نم كلذ اوملع لیلدلا هصح ام الا هعابتا بحي «عیرشت

 مويلاو هللا وجرب ناكن مل ةنسح ةوسا هللا لوسر يف مك ناك دل :هناحبس لاق

 296 هللا مكببحي ينوعبت اف هللا نوبخت مکن إلق 9: ىلاعت لاقو « 6 رخآلا

 .1-4" : مجنلا ةروس (۱)

 ۲۱ : بازحألا ةروس (۲



 ۳۵ ةمدقم

 نأو )' : ىلاعت لاقو « "6 نودنهن مكلعل هوعبتاو )' : هناحبس لاقو

 كلذ هليبس نع مكب قرف لبسلا اوعبتت الو هوعبتاف امیقسميط ارص اذه

 ىح نونمؤب ال كبروالف :  ىلاعت لاقو < )4 نوقت مكلعل هب مكاصو

 اوملسيو تيضق اش اجرح مهسفنأ يفاودحيال مث مهيب رجش اميف كودكحي
 مكضعب ءاعدک مکنیب لوسرلا ءاعد اولعجت ال : ىلاعت لاقو « € اميلست

 نأهرمأ نع نوفلاخي نيذلارذحيلف اذاول کنم نوللس نيذلا هللا ملعب دقاضعب

 لوسرلا مكأتآ امو ) :ىلاعت لاقو )6 ميلأ باذع مهبيصروأ ةنتف مهبيصت

 نيبتل ركذلا كيلإ انلزنأو ) : ىلاعت لاقو ((اوهتنافهنع مكاهن اموهوذخف

 انما يذلا اهأ يزل : هناحبس لاقو <( نورك مهلعلو مهيلإ لر ام ساتل
 اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهآاب : لاقو 4 هلوسرو هللا اوعیطا

 مسکن لوسرلاو هللا هودرف ءيش يف متعزانت ناف مكتمرمألا يلوأو لوسرلا

 )١( فارعألا ةروس : ۱۵۸ .

 ) )۲ماعنألا ةروس : ۱۵۳ .

 ) )۳ءاسنلا ةروس : ۱۵ .

 )٤( رونلا ةروس : ۰۳ .

 ) )5رشحا ةروس : ۷ .

 ) )5لحنلا ةروس : ٤٤ .

 . ۲۰ : لافنألا ةروس (۷)



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم _ ٠

 تايآلا نم كلذ ریغو . "26 بوت نسحأو ريخ كلذ رخ الا مويلاو هلل اب نونمؤت

 .هيده موزلو هرمأ عابتا بوجو ىلع تلد ياللا تاعرکلا

 نم ءاهايإ اهولزني نأ يغبني قلا ةلزنملاو ةنسلا ةيمهآ اوملعو

 يثيدح نم ثيدحب ثدحي هتكيرأ ىلع انکتم لجرلا كشوي »

 فانللحتسا لالح نم هيف اندجو امف ك هللا باتك مكنيبو اننيب :لوقيف

 ام لثم هل هللا لوسر مرح ام نإو الأ «هانمرح مارح نم هيف اندحو امو

 . ۳« هللا مرح

 نم رمألا هيتأي هتكيرأ ىلع ائكتم مكدحأ نيفلأ ال » ةياور فو

 باتك يت اندجو ام « يردن ال : لوقيف هنع تيمن وأ هب ترمأ ام يرمأ
 . °” « هانتبثأ هللا ۳ ع لب

 . ه9 : ءاسنلا ةروس (۱)

 باب «ملعلا : يذمرتلا و ءلوطأ قایسب ۱۲/۵ ةنسلا موزل يف باب قنسلا «دؤاد وبأ (۲)

 میظعت باب مدقلا : ةحام نباو ۳۸/۵ كو يبلا ثیدح دنع لاقي نأ هنع یمن ام

 هللا باتک ىلع ةيضاق ةنسلا باب «ةمدقملا :يمرادلاو 25/١ #8 هللا لوسر ثیدح

 حیحص يف امك ينابلألا هححصو «بركي دعم نب مادقلا ثيدح نم مهلك ۱

 . 57١مقر ةاكشملا جيرختو ۰ 555/5 عماجلا

 :ةجام نباو ۳۷/۵ یلعلا :يذمرتلاو ۰۱۲/۵ ةنسلا موزل يف باب «ةنسلا «دواد وبأ (۳)



 ۳۷ ةمدقم

 تما نمل اعدو هب ءاج ام غیلبت ىلإ مهاعد كي هللا لوسر نإ لب
 :لاقف ملعلا نامتک نم رذحو كلذ

 : لاقو ۲« ةيآ ولو نع اوغلب »

 برو «هيقف ريغ هقف لماح برف ؛اهغلبف ىلاقم عم نم هللا رضن »

 .« هنم هقفأ وه نم ىلإ هقف لماح

 :روهشلا ثيدحلا يف مهو لاقو

 مكموي ةمرحك مارح مكنيب مكضارعأو مكلاومأو مكءامد نإف »
 دهاشلا ناف .بئاغلا دهاشلا غلبيل ءاذه مكلب يف اذه مكرهش يق اذه

 . "”« هنم هل ىعوأ وه نم غلبي نأ ىسع

 : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو

 °« ران نم ماجلب ةمايقلا موي محللأ همتكف ملع نع لكس نم »

 ىلإ مهژاملع نطفو « كي هللا لوسر ةنسب نوملسملا متها هلك اذه

 ءاج دقو ءاهظفحو ةنسلا هذه ةمدخل دحلا دعاس نع اورمشف « اهتيمهأ

 ٠ عماجلا حيحص يف امك ينابلألا هححصو «عفار يبأ تيدح نم“/١ ةمدقملا /۱۲۱.

 )١( يمرادلاو 49/0 ملعلا : يذمرتلاو 4۹" /5 ءايبنألا باتك :يراخبلا :

 ةمدقملا ۱۳۱/۱ .

 . ةحام نبا دئاوز نم ۸۸ مقر ثيدح هيلع مكحلاو هجیرخت رظنا (۲)

 151/١. « عماس نم ىعوأ غلبم بر » : #8 يبلا لوق باب «ملعلا يف يراخبلا (۲)

 )٤( :ةحام نباو ۲۹ /5 «ملعلا : يذمرتلاو « 58/4 ملعلا يف «دؤاد وبأ العلم١/91(

 عماجلا حيحص يف امك ينابلألا هححصو ۲/ ۲۹۹ .



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز

 نیملسلا خيرات ربع اضعب اهضعب لمکی لاكشأو روص يف مامتهالا كلذ

 رمع لداعلا ةفيلخلا رمأ تقبس ىلا ةرتفلا يفف «"اذه انموی ىلإ ليوطلا

 ظفح يف نوملسلا نافت ةنسلا نیودتل - هنع هللا يضر - زیزعلا دبع نبا

 نأ نود مهدعب نمل اهوغلبو مهرودص يف مارکلا ةباحصلا اهظفح «ةنسلا

 ةاورلا ناك لا ةرتفلا هذه يف ةباتکلا ىلع ظفحلا بلغو ءیش اهنم دقفی

 قدصلا یرحتی «ةقث ريبك يعبات امإو طباض لدع يباحص امإ اهيف

 .نايسنلاو أطخلا نم ريسيلا ضعبلل لصحي ناك ام الإ ةياورلا يف ددشتيو

 عمج ةرورضب نوملسملا سحأ ثيح لماشلا نيودتلا رصع ءاسج مث

 ةفيلخلا رمآ كلذ يف ىلوألا ةقالطنالا تناكو « كيه لوسرلا ننس نيودتو

 : لاق يراخبلا دنع ءاج امك «ةنسلا عمجب زيزعلا دبع نب رمع دشارلا

 ناك ام رظنا : مزح نب ركب يبأ ىلإ زيزعلا دبع نب رمع بتكور»

 باهذو ملعلا سورد تفح ناف هبتكاف يي هللا وسر ثيدح نم

 : ظفلب ميعن يبأ دنع وهو « 2« ءاملعلا

 مولع يف ثيدحلا جهنملا " :اهتمدخ يف ءاملعلا دوهحو ةنسلا نيودت لوح رظنا )١(

 ةنسلا خيرات يف ثوحب "و "نوئدحاو ثيدحلا"و «"ةاورلاو ةياورلا يمسق ثيدحلا

 يف تاسارد "و ؛"نيودتلا لبق ةنسلا "و «" يبرعلا ثارتلا خيرات "و «"ةفرشملا

 .ثيدحلا مولع يف دقنلا جهنمو ,هنیودت خيراتو يوبنلا ثيدحلا

 . ١/ ١94 ملعلا ضبقي فيك باب « ملعلا باتك : يراخبلا (۲)



 ۳۹ ةمدقم

 هللا لوسر ثیدح اورظنا : قافالا ىلإ زیزعلا دبع نب رمع بتک »

 . ^« هوعمجاف هيي

 «( هبتكاف )) هلوق " : - ةياورلا هذه ىلع اقلعم - رجح نبا لوقي
 ىلع نودمتعي كلذ لبق اوناكو يوبنلا ثيدحلا نيودت ءادتبا هنم دافتسي

 - ىلوألا ةئالا سأر ىلع ناكو -- زيزعلا دبع نب رمع فاح املف ظفحا

 . " ءاقبإو هل ًاطبض هنيودت يف ىأر ءاملعلا توم ملعلا باهذ نم

 يف اهنيودتو ةنسلا عمج ىلإ نيملسملا ءاملع هحتا رمألا اذه دعب

 ةيفيك تعونتو «ناس ارخو يرلاو نميلاو رصمو قارعلاو ماشلاو زاجحلا
 ؛مهدنع بيترتلاو ءاقتنالاو فيلأتلا روص تفلتحاو « اه ءاملعلا عمج

 .اب صاخ بيترت ةقبط لكل ناكو

 ثيدحب نيملسملا ةيانع نع ثدحتي وهو - ريثألا نبا لوقي

 لضافألا ءاملعلا كئلوأ ىلاعتو هناحبس هللا رسمي " : - 8 مهوسر

 هيف اوطاتحاو هنيناوق اوظفح نيذلا ريهاشملا مالعألاو لئامألا تاقثلاو

 مهيلإ هللا هببحو رحآ ىلإ لوأ هعمس امك هلصوأو «رباك نع ارباك هولقانتف

 هللا لوسر دهع نم ملعلا اذه لاز امف هتعيرش ةسارحو هنيد ظفح ةمكحل

 مولعلا فرشأ - يوق ساسألا مكحم نيدلاو يرط ضغ مالسإلاو - 8
 هلهأو همظعي نيعباتلا يعباتو مهدعب نيعباتلاو و ةباحصلا ىدل اهلحأو

 1514/١. يرابلا حتف (۱)

 ۰۱۹۶/۱ يرابلا حتف (۲)



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم غ٠

 الإ كك هللا باتکل هظفح دعب دحآ مهنيب فرشي ال ,فلس دعب فلخلا

 ثیدخا نم عمسی ام بسحب الا سوفنلا يف مظعی الو هنم ظفح ام ردقب

 ناك دقل ىح هملعت ىلع ممما تعطقناو «هيف تابغرلا ترفوتف «هنع

 بوجیو ةريطخلا زوافلاو يئايفلا عطقیو ددعلا تاوذ لحارلا لحري مهدحآ

 نم مهنمف «هيوار نم هعمسیل دحاو ثیدح بلط يف اًبرغو اقرش دالبلا

 نرقی نم مهنمو «هتاذل ثيدحلا كلذ بلط ةلحرلا ىلع هل ثعابلا نوکی

 ق هقدصو هسفن يف هتقثل ام «هنيعب يوارلا كلذ نم هعاس ةبغرلا كلتب

 مهدامتعا ناک و « هليصحت ىلإ مئازعلا تشعبناف «هدانسإ ولعل امإو « هلقن

 هنوبتکی ام ىلإ نیتفتلم ريغ رطاوخلاو بولقلا يف طبضلاو ظفحلا ىلع ًالوأ
 باتك مهظفحك ملعلا اذه ىلع ةظفاحم هنورطسي ام ىلع نيلوعم الو

 . ك هللا

 راطقألا يف ةباحصلا تقرفتو دالبلا تعستاو مالسإلا رشتنا املف

 لقو مهعابتأو مهاحصأ قرفتو ةباحصلا مظعم تامو حوتفلا ترثكو

 رمألا ىهتناف «ةباتكلاب هدييقتو ثيدحلا نيودت ىلإ ءاملعلا جاتحا طبضلا

 سنأ نب كلامو جیرج نب كلملا دبع :لثم ةمئألا نم ةعامج نمز ىلإ

 باتك لوأ نإ :ليق نح ثيدحلا اونودف ءامهرصع يف ناك نمم امهريغو

 ...مهيلع هللا ةمحر كلام أطوم :ليقو جيرج نبا باتك مالسإلا ف فنص

 رثكو بتكلاو ءازجألا يف هورطسو هنيودتو ثيدحلا عمج رشتنا مث

 ليعامسإ نب دمحم هللا دبع يبأ نيمامإلا نمز ىلإ هعفن مظعو كلذ

 هللا امهمحر  يروباسينلا جاجحلا نب ملسم نيسحلا يبأو «يراخبلا



 ۱ ةمدقم

 مامتهالاو نیملسلا حصن نم هيلع امهيزاحب هللا ام العفو امهیباتک انودف

 تبثو هتحصب اعطق ام ثيداحألا نم امهيباتك يف اتبثأو ءنيدلا رومأب

 مسالا اذه اقلطأو «ثيدحلا نم حيحصلا » امهيباتك ايمو .هلقن امهدنع

 اميف اًربو الاق اميف اقدص دقلو كلذ هباتك ىم نم لوأ امهو ... امهيلع

 اهبرغو ضرألا قرش يف لوبقلا نسح نم هللا امهبهو كلذلو ءامعز
 رهاظ وه ام امهيباتك عامسل دايقنالاو امهوقل قيدصتلاو ءاهرحبو اهربو

 .نايبلا نع نغتسم

 يف رثكو فيلأتلاو عمحلاو فينصتلا نم عونلا اذه راشتنا دادزا مث

 ىلإ مهدصاقم تعونتو سانلا ضارغأ تقرفتو مهدالب فو نيملسملا يديأ

 اوعمج دق «ءاملعلاو ةمئألا نم ةعامج نع ديمحلا رصعلا كلذ ضرقنا نأ

 يبأ نب ناميلس دؤاد يبأو «يذمرتلا ىسيع نب دمحم ىسيع يبأ لثم اوفلأو

 ةمحر  يئاسنلا بيعش نب دمحأ نهرلا دبع يبأو «ناتسجسلا ثعضأ

 رصعلا كلذ ناكف ,نوصحي ال نيذلا ءاملعلا نم مهريغو  مهيلع هللا

 كلذ صقن هدعب نم مث «ىهتنملا هيلإو ملعلا اذه ليصحت يف روصعلا ةصالح

 تهتنا ملعلا اذه ةياغ نأكف ممما كلت ترتفو صرحلا كلذ لقو بلطلا

 لزن مث ,ثيدحلا ءاملع نم امهرصع يت ناك نمو ملسمو يراخبلا ىلإ
 دحت نلو «هقلخ يف هللا ةنس ممهملا رصاقت دادزيسو اذه اننامز ىلإ رصاقتو

 . ؟)الیدبت هللا ةنسل

 . ٠١/١ ريثألا نبال لوصألا عماج (۱)
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 : رجح نبا لاقو

 نكت مل ملسو هيلع هللا یلص يبلا راثآ نأ كايإو هللا نیملع ملعا »

 ثدح مث ... ةبترم الو «عماوجلا يف ةنودم مهعبت رابكو هباحصأ رصع يف

 يف ءاملعلا رشتنا امل رابخألا بيوبتو راثآلا نيودت نيعباتلا رصع رخاوأ يف

 .رادقألا يركنمو «ضفاورلاو جراوخلا نم عادتبالا رثک و راصمألا

 امهريغو ةبورع يبأ نب ديعسو «حيبص نب عيبرلا كلذ عمج نم لوأف

 ةثلاثلا ةقبطلا لهأ رابك ماق نأ ىلإ ةدح ىلع باب لك نوفنصي اوناكو

 ثيدح نم يوقلا هيف ىخوتو أطوملا كلام مامإلا فنصف ماكحألا اونودف

 ىلإ...مهدعب نمو «نيعباتلا ىواتفو ةباحصلا لاوقأب هجزمو زاجحلا لهأ

 ىلإ مهاونم ىلع جسنلا يف مهرصع لهأ نم ريثك مهالت مث : لاق نأ

 ملسو هيلع هللا یلص يبلا ثيدح درفي نأ مهنم ةمئألا ضعب ىأر نأ

 يسبعلا ىسوم نب هللا ديبع فنصف «نيتئاملا سأر ىلع كلذو .ةصاخ

 . ءادنسم يرصبلا دهرسم نب ددسم فنصو ءادنسم وکلا

 فنصو الإ ظافحلا نم مامإ لقف مهرثأ كلذ دعب ةمئألا ىفتقا مث

 هیوهار نب قاحسإو «لبنح نب ده مامإلاك ديناسملا ىلع هثيدح

 باوبألا ىلع فنص نم مهنمو ءالبنلا نم مهريغو «ةبيش يبأ نب نامثعو

 هللا يضر يراخبلا ىأر املف «ةبيش يبأ نب ركب يبأك اعم ديناسملا ىلعو

 اهدجو ءاهايحم یلجتساو ءاهاير قشتناو اهاورو «فيناصتلا هذه هنع

 ريثكلاو «نيسحتلاو «حيحصتلا تحت لحدی ام نيب ةعماج عضولا بسحب



 ۳ ةمدقم

 هتمه كرحف نیس هنیمسل الو ثغ هل لاقي الف فیعضتلا هلمشي اهنم
 . ها “« هيف باتری ال يذلا حیحصلا ثيدحلا عمجل

 ىلع اوراسو هب اودتقاف ءاملعلا نم ريثك يراخبلا مامالا دعب ءاج مث

 نم اهتیقنت ةلواحمو باوبألا ىلع ثيدحلا بک فینصت يق هتقيرط

 هللا همحر  ملسم مامالا ءاج «هتقاطو هداهتجا بسح لک فيعضلا

 ناك دقو «ةروهشملا مهفيناصت اوفلأف مهريغو عبرألا ننسلا باحصأو

 ذاذفأ نم مهريغو تسلا تاهمألا باحصأ مض يذلا ثلاثلا نرقلا

 مو سانلل هبيرقتو ثيدحلا نيودت روصع ىهزأو لجأ نم ءاملعلا

 دحلا اذه دنع ب5 مهيبن ةنس ةمدخ ف نيملسملا ءاملع دوهج فقت

 هنوكلمي ام نومدقي اذه انموي ىلإ خيراتلا ربع اورمتسا لب ادبآ

 ةرهطلا ةنسلا ةمدح ليبس يف ةميظع دوه جو تايناكمإ نم

 يف ءاملعلا متها دقو سانلا ىلإ اهوانت بيرقتو اهيلع ظافحلا مهدئار

 عماجملا يف اهرصحو ةنسلا تاتش عمجيب هلبق امو ثلاثلا نرقلا

 بيترت ىلع اولمعف مهلامعأ ممتيو لمكي مهدعب نم ءاجو نيواودلاو

 ىعس لمأ وهو مكارتو راركت نود ةلماك ةنسلا نوتم لوانت ليهستو

 . هقيقحت ىلإ عيمجلا

 ثيداحألا باعيتسا ناك دقل : هللا همحر  رحج نبا لوقي

 رک ذی مث هيلإ لصو ام مهنم لوألا عمجي نأب كلذ ىلاعت هللا دارأ ول الهس
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 ثيداحألا يف ةدايز وأ لقتسم ثيدح نم هتاف ام هيلع علط ام هدعب نم

 نم ريثك يضع الف هدعب نم اذكو هيلع لیلدلاک نوکیف اهرکذ يلا

 دقل يرمعلو دحاولا فنصلاک تراصو تبعوتسا دقو الإ نامزلا
 . )رسا ةياغ يف اذه ناك

 نیودتلا رقتسا نأ ىلإ مهدعب نمو ةباحصلا فورظ تناك اذإو

 ةلماکلا ةروصلاب رجح نبا هانمت ام قيقحتو قیستلا نود تلاح دق

 سحافا وهو ًالوأ تعمج دق رارکتلا عم ةنسلا ناف « اهانمتی ناك لا

 بیذهتلا رود ءاح مث « ةنسلل لئاوألا نيعماجلا ىلع رطيس يذلا

 نماثلا نرقلا يف رجح نبا هانمت ام زربو «عمجلاو «بيرقتلاو «بيوبتلاو

 صالختسا ىلع لمعلا ىلإ ءاملعلا ضعب هحتا ذإ عساتلا نرقلا لئاوأو

 يف ةبغرو بتكلا يف ثيداحألا راركت نم اصلخت بتكلا ضعب دئاوز

 . اعيمج قرطلاو نوتملاب ةطاحإلا

 مل ثيدحلا يف ام افنصم نأ مولعملا نم :وهز وبأ خيشلا لوقي

 نم لكو ةرحاز راحب ثيداحألا ناف «ثيداحألا میم بعوتسی

 بتک تعاح كلذل هل رسیت ام بسح ىلع اهنم فرتغي نیفنصلا

 نورحأتلا ءاجف ةرثکلاو ةلقلاو رصقلاو لو طلاب ةفلتخ تیدحا

 ۰۱۰۰/۱ يوارلا بیردت (۱)
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 ةصاخ تافنصم يف رخآ ىلع باتك يف ةدئازلا ثيداحألا اوحرحأو

 . ها١ “دئاوزلا بتكب كلذ اوم و مهل

 اهيلإ ةفاضالاو بتكلا ىلع لييذتلا ةركفل اوهبتنا ىمادقلا ءاملعلا نإ

 لماكتلا ةركف تناكو مولعلا ةيقب وأ ثيدحلا وأ خيراتلا لقح يف ءاوس

 هللا دبع دئاوز يف ةنسلل ةبسنلاب كلذ رهظي ءمهناهذأ يف ةفرعلا مكارتو

 الثم يربطلا خيرات لويذ يق رهظي امك ده مامإلا دنسم ىلع يعيطقلاو

 تاعوسولا ءانب يف اولمعي مل نيملسملا ءاملع نكلو هريغو بيرعل

 ةيبلس ةرهاظ يهو «فيلأتلا يف يدرفلا لمعلا مهيلع بلغ لب ؛ةيعامجلا

 نكمتي الو يعامج دهج ىلإ جاتحت قلا ةمخضلا تاعورشملل ةبسنلاب

 نرقلا يف ءاملعلا ليج نأ ودبيو هرمع تدفنتسا ول نح اهقيقحت نم درفلا

 ىلع ةدئاز اهربتعي يلا ثيداحألا ىلع تاظوحلم لجسي أدب نماثلا

 هنإف «( ديناسملاو ننسلا عماج) يف ريثك نبا ظفاحلا لعف امك ةتسلا بتكلا

 " ده مامالا هب درفت ": هلوقب ةتسلا بتكلا ىلع دمحأ تادايز ىلإ ريشي

 ريثك نبا ىلإ ةركفلا ىزعت نأب قحي ثيحب دئاوزلا بتك ةركف نيع هذهو

 اغإو " دمحأ مامإلا دنسم دئاوز" هيلع قلطي لقتسم فنصع اهدرفي مل ناو

 هتياغ كردي مل هنكل ثيداحألا مظعم مضي نأ هل دارأ اماع اعماج اهنمض

 اضيأ فوتسي مل اعرو «ريبكلا عورشملا اذه مامأ ناسنالا رمع رصقل امام

 )١( نوثدحملاو ثيدحلا ص٤٤٤ .
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 نع رثكأ ةركفلا ترولبت دقو «ةتسلا بتکلا ىلع ده دناوز عيمج

 اذهب مامتهالا يف ازراب ارود هتسردمل نأ رهظي ثيح يقارعلا ظفاحلا هذيملت

 جاتن نم عونلا اذه يف فنص ام مهأ نم ناك دقف فينصتلا نم عونلا

 ,عونلا اذهب اولغتشي نأ ىلإ هذيمالت اعد يذلا وه هنأ رهظي لب هذيمالت

 ذيمالت صحأ يمثيهلل مجرتي وهو هللا همحر رجح نبا لوقی

 امهمحر  يقارعلا يأ  خيشلا هيلع راشأ مث : انس مهربكأ نمو يقارعلا

 ةتسلا بتكلا ىلع دمحأ دنسم يف ةدئازلا ثيداحألا عمج . ایم هللا

 اهضيب مث ةدوسم اهبتكف هبتكب هناعأو كلذ يف فرصتلا ىلإ هدشرأو

 جيرختلا اذه هيلإ ببح مث ىودجلا ريثك نیدلجب يف جرخو خيشلا اهررحو

 باتك يف عيمجلا عمج مث تايناربطلا مث يلصولا مث رازبلا دئاوز جرحف

 . دیناسالا فوذحم دحاو

 و « ده مامالا دنسم دئاوز تعمج تنك :هسفن يمثيفا لاقو

 اعت هللا يضر ةئالثلا يناربطلا مجاعمو رازبلا ركب يبأو «يلصولا ىلعي

 فینصت يف اهنم دحاو لك مهاوثم ةنحلا لعحو مهاضرآو مهيفلؤم نع

 يل لاقف دحاو فینصت يف امهناف ریغصلاو طسوألا مجعلا الخ ام لقتسم

 نمو رابکلا دیفمو برغلاو قرشلاب ظافحلا خيش ةمالعلا يخيشو يديس

 هنع هللا يضر يقارعلا نب میحرلا دبع لضفلا وبآ نيدلا نیز خیشلا مفود

۶ 

1 

 لس

 . ۲۰۶ ق سسؤملا عمجملا (۱)



 ٤۷ ةمدقم

 اهديناسأ فذحاو فيناصتلا هذه عمجا هاوثم و اناوثم ةنحلا لعحو هاضرأو

 هتيأر املف . اذه نم دحاو باب يف اهنم باب لک ثيداحأ عمتجي يكل

 هيلع ةناعالاو هلیهست یلاعت هللا تلاسو هيلإ مه تفرص كلذب ىلإ هتراشإ

 يديس ةيمستب هتيم" دقو ... بيحب بيرق هنا هب عفنلا ىلاعت هللا لاسأو

A.(۱), یار ۲  
 ۰ ( دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم ) هل يخيشو

 : مدقت امل ةفاضا دئاوزلا يف يمثيملا فلأ دقو اذه

 ثراحلا دنسم دئاوز هيف عمج ( ثراحا دئاوز نع ثحابلا ةيغب )

 ظفاحلا دئاوزلا يف فلآ نممو «نيحيحصلا ىلع نابح نبا حیحص دئاوز

 هيف عمج ( رازبلا دنسم دئاوز ) فلأ يقارعلا ذيمالت نم وهو رجح نبا

 . ةتسلا بتكلاو ده مامالا دنسم ىلع رازبلا دنسم دئاوز

 امو اهدئاوز هيف عمج ( ةينامثلا ديناسملا دئاوزب ةيلاعلا بلاطملاو )

 . ةتسلا بتكلاو ده مامإلا دنسم ىلع امب هقحلأ

 مالكلا مدقتو يريصوبلا اضيأ يقارعلا ذيمالت نم دئاوزلا يق فلأو

 (هیلع

 يف دیناسلاو ننسلا عماج نم يمثيملا ةدافتسا یدم يردن الو ۷ /۱ دئاوزلا عمجم (۱)

 . ةتسلا بتکلا ىلع دمحأ مامالا دنسم دئاوز جارختسا

 .يرک ابلا نيسح خیشلا ةاروتک دلا لینل هققح (۲)

 دصقلا ) يسيعدلا فيان .د ةلاسر اهيف ةفلولا بتکلاو دئاوزلا نع ًاليصفت رظنا (۳)

 .( يلصولا ىلعي يبأ دنسم دئاوز يق يلعلا
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 وه ذإ ادج اقفوم ءاج فینصتلا نم عونلا اذه نأ هيف كش ال امنو

 هلو دحاو ناکم يف رارکت نود اهعیمحت و ةنسلاب ةطاحالل ةدئارلا ةقالطنالا

 . ؟>ةمهم دئاوف

 ۸ ةنسلا ةمدخ ف نیملسلا ءاملع دوهج نأ مولعلا نم ناو اذه

 ةياورو ةيارد اهظفح بناوح لک تلوانت لب طقف نوتلا عمج يف رصحتت

 : لاق دق ىلاعتو هناحبس هللاو كلذ يف ةبارغ الو هطسب لحم اذه سیلو

 . ” 6 نوظفام هل اناو رکذلا انلزن نحن انإ رف

 ربع ةنسلا اب تیظح ىلا ةيانعلاو دوهجلا يف لمأتلا نأ كش الو

 لزنآ ام ظفحب هللا دهعت ركذتي امدنع نکل باجعلا بحعلا دجی خيرأتلا

 دوهجلا كلت ترخس ىلا يه ةيهلإلا ةيانعلا نأ ملعیو بحعلا كلذ لوزی

 . ةنسلا ةمدخل ةميظعلا

 . هةیالا رجحا ةروس (۲)



 : يريصوبلا جهنم
 هباتک ةدامل هعمج فنع هيلع راس يذلا هجهنم نع يريصوبلا ثدحت

 يبأ ظفاحلا مامإلا دئاوز دارفإ يف ك هللا ترخختسا دقف ... رر : لاقف

 يحيحص : لوصألا ةسمخلا ىلع ئيوزقلا ةحام نب ديزي نب دمحم هللا دبع

 .سلا نبا ةياور ىرغصلا يئاسنلاو يذمرتلاو دؤاد يبأو ملسمو يراحبلا

 يباحص قيرط نم مهدحأ وأ ةسمخلا بتكلا يف ثيدحلا ناك ناف

 . مكح ىلع لدت ةحام نبا دنع ةدايز هيف نوكي نأ الإ هجرخأ مل دحاو

 قيرط جارخإب ةجام نبا درفناو رثكأف نييباحص قيرط نم ناك نإو

 يف هنأ ثيدح لك بقع هبنأو « اًدحاو نتلا ناك ولو هتجرحآ اهنم

 . ناك نإ الثم نالف قيرط نم اهدحأ وأ ةروكذملا ةسمخلا بتكلا

 ملعيلو «ةدئافلل هيلع تهبن اهريغ يف ثيدحلا تيأرو نكي مل نإف

 ةحص نم هلاحب قيلي اع دانسإ لك ىلع ملكتأ مث «درفب سيل ثيدحلا نأ

 .« رظن هيفف هيلع تكس امو «كلذ ريغو فعضو نسحو

 ثيدحلاب ةجام نبا درفتب مكحلا دنع رظني هللا همحر هنأ رهظف

 ولو اهحرحأ يباحص ةياورب ةحام نبا درفنا اذإف طقف نتلاو يباحصلا ىلإ

 بتكلا يف ادوجوم ( ةحام نبا يباحص ) قيرط ريغ نم ثيدحلا ناك

 اهجرخأ مكح ىلع لدي ظفل ةدايزب درفنا نإ اذكو اهدحأ وأ ةسمخلا

 وأ ةسمخلا دنع ( ةجام نبا يباحص ) قيرط نم ثيدحلا ءاج ولو
۶ 

 .مهدحا
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 يل حضتاف ققحملا مسقلا يف يريصوبلا لمعو جهنم تعبتت دقلو
 :يلي ام

 يف وه امك هقفلا باوبآ ىلع ثيداحألا بیترتب ماق هنآ ب ۱

 .لصألا

 .)ةریسی عضاوم يف الإ هبيترت عم قفتي يقابلا دبع بيترت نأ - ۲
 نم اهذحآ دقو ةحام نبا ننس هب ىقلت يذلا دنسلا ركذ هنأ “ 

 ةعرز يبأ ةياور ىلع امهيدانسإ رادمو رجح نباو يقارعلا هخيش يقيرط

 . س هللا هحر اس
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 فاحت یو « ةريخلا فاحتإ ىلع ةحام نبا دئاوز يق ليحي هنأ ٤

 . ) ةجام نبا دئاوز ىلع ةريخلا

 جارخإ ىلع اممصم ةجام نبا دئاوز فيلأت ءانثأ ناك هنأ رهظيو

 رخأت تبث هنأل نيباتكلا ىلع همزلي ام قلعي ناكف ةرشعلا ديناسملا دئاوز

 ةيدنملا ةخسنلا رحآ يف ءاج دقف حام نبا دئاوز نع ةريخلا فاحتإ فيلأت

 مامإلا انخيش ىلع هتءارق تغلب لصألا يف )) : هلوق ةحام نبا دئاوز نم

 رجح نباب روهشملا يلع نيدلا رون ؟”قفوملا مامإلا نب دمحأ لضفلا ظفاحلا

 . ۲۲۷ ۰۲۲۱۰۱۰۳۱۵۸۰۱ ۳۷ ۰۲ مقر ثيداحألا رظنا (۱)

 . ۷ ۵ ۸ مقر ثیداح الا ًالثم رظنا (۲)

 .هدسح نم ًائيش كرتو لستغا نمیف باب  ءوضولا باب «ةراهطلا باتک ًالثم رظنا (۳)
 . اهوحن ةملك وأ ةطوطحلا يف اذکه )٤(



3 

CA همدقم 

 نانو ةرشع ىدحإ ةنس لوألا عيبر سداس نينثالا موي يف ىلاعت هللا هاقبأ

 :لاق نأ ىلإ ... يريصوبلا ركب يبأ نب دمحأ هبتكو اهتبقاع هللا نسحأ ةئام

 اهرطسمو اهعماج دي ىلع ... ةسمخلا بتكلا ىلع ةجام نبا دئاوز تمت

 ةنس رفص نيرشع نع اهحابص رفسي ةليل يف يريصوبلا ركب يبأ نب دمحأ

 فاحتإ نم ةرصتخملا ةخسنلا رخآ يف ءاج امك « (( ةئامنامنو ةرشع سمح

 : هلوق ةريخلا

 دمحأ هللا دبع هللا ديبع لقأ هبر ةمحر ىلإ ريقفلا هفلؤم هنم غرف

 ماع مارخا ةدعقلا يذ لهتسم اهلوأ ةدم يف يريصوبلا .. ركب يبأ نبا

 -به۸۳۲ ةنس درفلا بجر رهش نم رشع سماح اهرخآو ه۱

 ناكو ه ۸۲۳ ةنس مارحلا ةجحلا يذ لهتسم يف ههصأ نم غرفو

 . ( به۸۱۷ ةنس لاوش يف ديناسملا هذه دئاوز عمج يف ءادتبالا

 هنإ : لاق دقو ثيداحألا ضعب ىلع مكحلا يف فقوت هنإ  ه

 تكس يلا ثيداحألا كلت ةساردبو رظن هيفف ثيدح ىلع تكس اذإ

 تاعباتمو دهاوش تءاج دق هنأو رابتعالل حلصي اهبلاغ نأ تدحو اهيلع

 هنتم تبث دق هيلع تكس ام ضعب نإ لب ؟"فعضلا ةمس اهنع تعفر اهل

 . ""امفاجر هلاجرو نيحيحصلا يف

 ۹۲ ۸۳۰۸۱ ءهه6 40 ۳۹ ۱8 ۰۳ ۲ 03 ) مقر ثيداحألا ًالثم رظنا (1)

848). 

 . ۲۱۸ مقر ثيدحلا رظنا (۲)



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز يف ةجاجزلا حابصم ه؟

 مالکب كلذل الدتسم قحتست ام ثيداحألا ىلع مكحي هنإ 5

 هلو )هفلاخی نأ لقو (نابح نبا قيثوت دمتعي ام ًاريثكو يلعلا لهأ

 " بذكلاب ممتا نم " يف لوقي هارن ام اريثكف ةفيطل حرجلا يف تارابع
 نظي ثيحب سبللا ىلإ يدؤي دق اذه لثمو :«"”فيعض هدانسإ وأ فيعض

 .رابتعالل هتيحالص

 رداصملا ضعبل وزعي دقو اهجرخأ نمل ثيداحألا وزعي هنإ 7

 يف وهو دمحأل ثيدحلا وزعي نأك اهلثم وأ اهنم مهأ وه ام كرتيو

 يئاسنلل هوزعي وأ اهيلإ ريشي الو ةجام نباو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا

 . ° اهيلإ وزعي الو ةجام نبا و ملسمو يراخبلا يف وهو طقف

 . هطرش هنأل كلذ نم اًريثك تكردتسا دقو

 هدنع رركتي مث «مكحب لحرلا وأ دنسلا ىلع مكحي دق هنأ / 

 ثراحلا ةمجرت يف عقو امك «لوألا مكحلل رياغم مكحب هيلع مكحيف

 ةعسل اذهو ۲۳۶ مقرو ٠١١ مقر نيثيدحلا دانسإو '”روعألا

 .ةقيقدلا ةسرهفلا مدع عم هيلع ةنميهلا ةبوعصو ع ورشملا

 .( ١860 ۵۵ 6 ۷ ۰۷/۰۷۰ عله 4 ) مقر ثيداحألا ًالثم رظنا (۱)

 . ۱۰۷ مقر ثيدحلا رظنا (۲)

 .( ۲۲ ۷ ۰۹ ۱۹۰۹۱۹ ع ۰ ۰ ) مقر ثیداح الا ًالثم رظنا (۳)

 CTE 6 ۵ ۰۱5۷ ) مقر ثيداحألا ًالثم رظنا )٤(

 )٥( مقر ثيدحلا رظنا ۰۱6 ۰۱۰۳



۷ ۳ 
 oY همدقم

 وأ دئاوزلا نم افأب ثيداحأ ىلع انايحأ مكحي هنأ س ٩

 .هناكم يف كلذ ىلع تهبن دقو همكح فالح رمألاو "”سكعلا
 ةحام نبا دئاوز يف يريصوبلا جهنم نأ انه هركذ ردجي اممو اذه

 نإف تكس اذإ الإ ةريخلا فاحتإ يف هيلع راس يذلا جهنلا سفن وه

 امك هدنع رظن لحم هنأ ةحام نبا دئاوز يف ثيدحلا ىلع هتوكس نعم

 . ””ةريخلا فاحتإ يف كلذك رمألا سيلو ةمدقملا يف كلذب وه حرص

 . (۲۱۸ ۰۲۰۰ ۰۱۱۷ ) مقر ثيداحألا رظنا (۱)

 .۱۹۳ مقر ثيدحلا رظنا (۲)

 ملكتي وهو نهرلا بیبح خیشلا مزلاف يسيعدلا فيان روتکدلا ىلع رمألا سبتلا (۲)

 دقف ةحاحزلا حابصم يف يريصوبلا همزتلا اب فاحتالا يف يريصوبلا جهنم ىلع

 هيفف هيلع تكس امو ) : ةحاحزلا حابصم يف يريصوبلا لوق بقع فيان .د لاق

 جهنم ىلع همالك يف يأ ) نمحرلا بيبح خيشلا هلاق ام فلاخي اذه :( رظن

 تكسي ام ًاريثكو : ( ةيلاعلا بلاطملا ةمدقم يف ءاج امك فاحتإلا يف يريصوبلا

 « يريصوبلا هيلع تكس : يلوقب كلذ ىلإ ريشأف ثيدحلا ةجرد نایب نع يريصوبلا

 حالطصا يأ اذه هتوكسل سيلو ثيدحلا دانسإ ىلع مالكلا نع تكس هنأ ًاديرم

 . صاخ

 . ۷۱ ص يلصولا ىلعي يبأ دئاوز يف يلعلا دصقملا ةمدقم رظنا



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم_ ه٤

 : ةجاج زلا حابصم هباتک نم هتققح امیف يريصوبلا دراوم

 ةقلعتلا بتکلا مهآ ىلإ هللا همحر  يريصوبلا ظفاحلا عجر

 لاجرلا خيراتو للعلاو نوتملا يف بتك نم ةفلتحملا اهمولعو ةنسلاب

 نم ركذ ىلع ارصتقم ققحا مسقلا يف هدراوم ركذأسو ليدعتلاو حرجلاو

 : اهيفلؤم تايفو بسح اه اّبترمو هباتك مسا وأ همساب حرص

 (ه۲۰ تر ىسلايطلا دؤاد وبا دواد نب نامیلس ١

 . هل دنسلا نم دافتسا

 ١ ت) يرصبلا يدسألا لبرسم نب دهرسم نب ددسم ۲۲۸

 هل دنسملا نم دافتسا مه .

 ۲۳۰ تر ةبيش يأ ميهاربإ نب دمحم نب هللا دبع ركب وبا ۳

 . (©دنسملاو ()فنصلا نم دافتسا .(ه

 ۲۶۱ تر ينابيشلا لبنح نب دمحم نب دمحأ هللا دبع وبأ مامإلا 4

 . ؟*)هدنسم نع لقن ( ه

 .عوبطم دنسلاو ( ۰۰۰۹۰۸۰۲ ) مقر رظنا )١(

 . دوقفم وهو ( ۲۰۰ ۰۳۹۰۳۱ ۰۸ ) مقر رظنا ۲

 . عوبطم فنصلا ( ۱4۱۰۱۳۰ ۰۱۲۳ مقر رظنا (۲)

 اهنم ةدافتسالا بعصی ةعطق هنم دجوی ( ۰۰ ۰1۷ ۰ 44 ۰۱۵ ) مقر رظنا )٤(

 .اهطح ةءادرل

 . عوبطم وهو ( ٤۷ ۰45 ۰44 ۰۳۷ ۰ ۲۸ ) مقر رظنا ()



 هه ةمدقم

 نم دافتسا (ه٠ 47 ت ) يندعلا رمع يبأ نب یی نب دمحم  ه

 . ؟هدنسم

 نم دافتسا (ه۲ 46 تر يدادغبلا يوغبلا عينم نب دمحأ 1

 . ؟)هدنسم

 (ته۲۵۵ ت ) يمرادلا نمحرلا دبع نب هللا دبع دمحم وبأ ۷

 . “ننس نم دافتسا

 ۲۵1 تر يراخبلا ليعامسإ نب دمحم هللا دبع وبأ مامالا - ۸

 (درفلا بدألاو هل حیحصلا عماجلا نم دافتسا (ه

 حرصی ملو (ه ۲٠۹ تر يناجزوجلا بوقعی نب ميهاربإ 1
 . ؟)باتکلا مساب

 ۰ ؟حیحصلا عماجلا هباتك نع لقن هم ۱

 . دوقفم وهو ( ۰۰ ۰۷ ) مقر ثيداحألا رظنا (۱)

 . دوقفم وهو ( 5١١ 414 4۰ ۰۳۳ ۰۸ ) مقر ثيداحألا رظنا (۲)

 . لوادتم عوبطم وهو (۱۲۹ ۰۱۱۳ ۰۸۱ ) مقر ثيداحألا رظنا (۲)

 وهو 0۷۲ ۰۲ ۰۰۹ 2 58 ۰۸ ع ۰۳ ) مقر ثيداحألا رظنا )٤(

 . عوبطم

 . عوبطم وهو ( ۸4 ) مقر ثيداحألا رظنا (5)

 . ( ١75 ) مقر ثيداحألا رظنا (")

 .عوبطم وهو ( ۹۰ ۰۷۳ ۰۷۱ ۰۲ ۰۲۵۱۸۰۲ ۰۳ ) مقر ثيداحألا رظنا (۷)



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم

 . )هل ننسلا

 (مه۲۷۰ت ) يناتسحسلا دؤاد وبأ ثعشألا نب ناملس ۲

 . ) ایسارلاو تسلا هیباتک نم دافتسا

 .؟)لئامشلاو « ")درفلا للعلاو « ننسلا هبتک نم دافتسا ه۹

 لقن (-ه۲۸۲ ) يدادغبلا ةماسأ بأ نب دمحم نب ثراحلا ١4

 ۰ “رسما هباتک نم

 (ه ۲۹۲ ت) رازبلا قلاخلا دبع نب رمع نب دمحأ ركب وبأ

 ۰ ؟دنسلا هباتک نم لقن

 .عوبطم ( ۷4 255 ) مقر ثيداحألا رظنا (۱)

 . عوبطم ( ٩٩ ۰۳ ۰۳۵ ۰۱۶4 ) مقر ثيداحألا رظنا (۲)

 . عوبطم (۲۵۲ ۰۱۳۱ ) مقر ثيداحألا رظنا (۳)

 )٤( ها يه 4۲ ۱ ۳۷ ۰۳۰ ۲۹ ۰۲۲) مقر ثيداحألا رظنا 248 .0)

 .عوبطم وهو

 . ةعماحماب ةيزك ر لا ةبتكملاب دوجوم طوطخم 2١41١ ١514( ) مقر ثيداحألا رظنا (5)

 . عوبطم (۲۵۱) مقر ثيداحألا رظنا (5)

 يركابلا نیسح خألا اهققح دئاوزلا هنم دحوی (85 ۰۲۸ ) مقر ثيداحألا رظنا (۷)
 . هاروتکد ةلاسر

 راتسألا فشکب ةامسلا دئاوزلا دحوت (۱۲۳ ۰۱۱۹ )۹٥« مقر ثيداحألا رظنا (۸)

 . عوبطم



 هال ةمدقم

 يئاسنلا يلع نب بيعش نب دمحأ نمحرلا دبع وبأ مامإلا 37

 لمعو «؟)یرغصلاو )یربکلا ننسلا هبتك نم دافتسا( ه7.“ ت )
(Ds٠ ةليللاو مويلا  . 

 ° یقتنلا هباتک نم لقن ه٦

 (-ه۳۰۷ تر يلصولا ىثملا نب يلع نب دمحأ ىلعي وبأ ۸

 © ریل ۳
 ۰ ١ هباتک نم لقن

 نم لقن (ه۳۱۱ت ) مامالا ةعزخ نب قاحس) نب دمحم 9

7"( 
 هحصحص

 نم لقن (ه۳۱5 ت ) يئئارفسإلا قاحسإ نب بوقعي ةناوع وبآ - ٠
 . ("”حيحصلا هباتك

 يف يرملا انل اهظفح دقو ةطوطخم (۱۱۷ ۰۷۸ ۰۳۷ ۰۳۳) مقر ثيداحألا رظنا (۱)

 . ًاريخأ تعبط مث « فارشألا ةفحت ع وبطلا میظعلا هباتک

 . عوبطم (۱۱۸ ) مقر ثيداحألا رظنا (۲)

 . عوبطم (۱۲۱ ۰۹6 ) مقر ثيداحألا رظنا (۲)

 )٤( عوبطم (۱۹۷ ۰۱4 ) مقر ثيداحألا رظنا .

 يمئيهلل هدئاوز نم مسق عبطو « طوطخم ( 75 ۰45 ۰۲4 ) مقر ثيداحألا رظنا (ه)

 . ًاريخأ عبط مث

 . هنم مسق عوبطم (۱5۱ ۰۱۱۲ 29) مقر ثيداحألا رظنا (")

 . هنم مسق عوبطم (۱۱۲ ) مقر ثيداحألا رظنا (۷)



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز يف ةجاجزلا حابصم ۸

 نم لقن (-ه۳۲۳ تر يليقعلا ورمع نب دمحم رفعج وبأ ۱

 . ؟)ءافعضلا هباتک

 (-ه۳۲۷ تر يزارلا متاح يبأ نب نمحرلا دبع دمحم وبأ ۲

 . “ليسارملاو للعلاو "لیدعتلاو حرجا هبتك نم دافتسا

 لقن دقو (ه۳۰۶ ت ) قسبلا نابح نب دمحم متاح وبأ ۳

 . "ءافعضلاو «”تاقثلاو )حیحصلا هبتك نم

 دقو ( ه ۳۹۰ تر ناربطلا دمحأ نب ناميلس مساقلا وبأ - ٤

 . ۱ریغصلاو ک)طسوالاو )ریبکلا مجعلا هبتك نم لقن

 ( ه ۳۸۰ تر ناحرلبا يدع نب هللا دبع دمحأ وبآ ۵

 . © 9ءافعضلا يف لماکلا هباتك نم دافتسا
۱ 

 . عوبطم (۲۱۲ ۰۱۳۹ ۱۳۰ ) مقر ثيداحألا رظنا (۱)

 ۱ . عوبطم (۱۷) مقر ثيداحألا رظنا (۲)
 . عوبطم (۱۷۱) مقر ثيداحألا رظنا (۳)

 . عوبطم (۲۳4 ۰44 ) مقر ثيداحألا رظنا (4)

 حیحصلا نم ءزجو ةعوبطم هنم دئاوزلا (45 4۱ ۰۳۸ )٤« مقر ثيداحألا رظنا (5)
 . يسرافلا نیدلا ءالع ریمالا بیترت

 . عوبطم (08 ۰4۱ ۰۳۸ ۰۳4 ) مقر ثیداحالا رظنا (7)

 . عوبطم ۲١( ) مقر ثيداحألا رظنا (۷)

 . اهنم ریبک مسق عبط (۸۱) مقر رظنا (۸)

 . عوبطم وهو (۱۰۲ ) مقر رظنا (*)

 . عوبطم ( ۲۵۱) مقر رظنا (۰)

 . عوبطم ( ۱۲۹ ۰۷۱) مقر رظنا (۱۱)



 9۹ ةمدقم
 نم لقن ص۵۰ تر قطقرادلا رمع نب يلع نسحلا وبآ _7

 . للعلاو "ننسلا هبتك
 لقن (ه ٤٠١ تر مكاحلا هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ - ۷
 . ؟)نیحیحصلا ىلع كردتسملا هباتك نم

 لقن مه ۰ تر يناهبصألا هللا دبع نب دمحأ ميعن وبآ -- ۸

 . “ءايلوألا تاقبط يف ةيلحلا هباتک نم
 نم لقن مه ۳4 ت ) يورفا دمحأ نب دبع رذ وبأ ۹

 . “نيحيحصلا ىلع كردتسلا هباتک

 (ه14514 ت ) يعاضقلا ةمالس نب دمحم نیدلا باهش _ ۰

 . ؟)دنسلا هباتک نم لقن

 نم لقن (ه ٤٥۸ تر يقهييلا ركب وبآ نيسحلا نب دمحأ ١

 ۱ . “نتسلا ىلإ لخدملاو : "یربکلا نتسلا هبتك

 . عوبطم (۱4۰ ۰۱۳۰ ۰۲۵) مقر رظنا (۱)
 . هللا همحر يفلسلا نمحرلا ظوفح هنم مسق قیقحتب ماقو طوطخم (۱۰۰۸4) مقر رظنا (۲)

 )0۰44 ۷£ 11 ۰۳۹ ۰۳۵ ۰۲۰۱ ۱۲ 5) مقر رظنا (۲)

 . عوبطم

 )٤( عوبطم ( 45 ) مقر رظنا .

 . (۱۲5 ) مقر رظنا (ه)
 . عوبطم (۸۱) مقر رظنا (3)
 . عوبطم (۱۱۰ ۰۲۲ ۰۱4 ۰۱۳) مقر رظنا (۷)

 . عوبطم (9) مقر رظنا (۸)



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز يف ةجاجزلا حابصم ۰

 (ه4۹۲ ) يعلخلا نسحلا نب يلع نسحلا وبآ يضاقلا -- ۲

 . 20( تايعلخلا ) دئاوفلا هباتک نم دافتسا

 ت ) يزوجلا نب نيسحلا يبأ نب نمحرلا دبع جرفلا وبآ ۳

 . )هل تاعوضوملا نم دافتسا یه ۷

 1575 ت ) يرذنلا يوقلا دبع نب میظعلا دبع نيدلا يكز 4

 . )بیهرتلاو بیغرتلا هباتک نم دافتسا یه

 (ه۷۲ تر يزلا جاجحا وبآ نهرلا دبع نب فسوی _ ۰

 . ""لامکلا بيذهتو « “هل فارشألا ةفحت نم دافتسا

 نم دافتسا (ه۸٤۷ تر يهذلا نامثع نب دمحأ نب دمحم -- ۲

 . هل فشاکلاو ()لادتعالا نازيم

 (هال١5تا) يئالعلا يدلكيك نب ليلخ نیدلا حالص - ۷

 . “ليسارملا ماكحأل لیصحتلا عماج هباتک نم لقن

 )١( طوطخم باتکلاو ( ۰۸ ۰۲۷۱) مقر رظنا .

 . عوبطم وهو ( ۲۱۵ ) مقر رظنا (۲)

 . عوبطم وهو (۱۰۳ ۰۱۰۲ ) مقر رظنا (۲)

 )٤( عوبطم وهو ( ۱۳۸ ۰۱۲۷ ۰۱۰۷ ۰۹4) مقر رظنا .

 ) )5عوبطم ( ۳۵ ) مقر رظنا .

 . عوبطم (۷۱ ۰۹ ۰1۷ ) مقر رظنا (5)

 . عوبطم ( ١9 ) مقر رظنا (۷)

 . عوبطم (۲۱۲) مقر رظنا (۸)



 2. ةمدقم

 تر يريصوبلا ركب يبأ نب دمحأ سابعلا وبآ نیدلا باهش 89

 (عرشعلا دیناسلا دئاوزب ةريخلا ةرهلا ةداسلا فاحتإ ىلإ داع ه١

 A۲) تر ينالقسعلا رجح نب يلع نب دمحأ ظفاحلا 7 ٠

 ."7ةرشعلا فارطأب ةرهملا فاحتإ هباتك نم دافتسا

 : فلؤملا ىلإ هتبسن تابثإو باتكلا خسن فصو

 : نيتطوطخم نيتخسن باتكلا اذه قيقحت يف تدمتعا

 الصأ اتدمتعا دقو بلحب ةيدمحألا ةخسن نع ةروصم : ىلوألا

 لصألاب اه تزمرو

 رديح "ب تاطوطخملل ةيقرشلا ةبتكملا ةخسن نع ةروصم : ةيناثلا

 مقرب تاطوطحلا مسق ةيزكرملا ةعماجلا ةبتكم يف يهو " ةيفصآ دابآ

 ساقم ۲٤ اهرطسأ ددعو . ةقرو ۲۰۰ اهقاروأ ددعو ثيدح ٤

 ئيسحلا يولعلا دمحأ نب هللا دبع طخب تخسن دقو . مس ۸

 . ليمج يسراف طخب ه ۱۳۶۱ ةنس يمرضحلا

 ءانثأ ثيداحألا ضعب طوقسو اهوأ ف مرخ ةخسنلا هذه يق دجویو

 . ةيدنه اهنأ ىلإ ةراشإ "ه" ب اهل تزمر دقو ةفلتخم عضاوم يف ةباتكلا

 يف لصألا عم قفتت اأ الإ « لصألا نع ةلوقنم اهنأب مزحلا عيطتسأ الو

 . طوطخم وهو (۸۱ ۰:۷ ۰45 ۰44 ۰۳4 ۰۳۱ ۰۲۸ (5) مقر رظنا (۱)

 . طوطخم (۲۰) مقر رظنا (۲)



Aa“ يرهشلا ضوع.د قيقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز 
 ةلوقنم نكت ۸ نأ دحاو اهلص نأب يحوي ام ثيداحألا بيترتو بيوبتلا

 هيف فرصت دقف ثيداحألا ىلع يريصوبلا مالك امأو . العف لصألا نع

 ريخأتلاو مدقتلاو راصتعالاو فذحلاب اًحضاو افرصت « ةيدنملا بحاص

 نم تدفتسا دقو لصألا يف ءاج امع اقيسنتو ةقد لقأ فرصتلا كلذو

 وأ دانسالا لاجر ضعب طوقس دنع ةصاخو ةلباقلا دنع ةخسنلا هذه

 . ثيداحألا ظافلأ

 : ةدمتعملا ةخسنلا فصو

 مقرب تاطوطحملا مسق ةيزكرملا ةعماجلا ةبتكمي ةخسن اهنم دجوی

 طخب ةبوتكم ١١× ٠٤١ اهترطسمو ةقرو ۲۷۰ اهقاروأ ددعو ۸

 . ليمج يقرشم
 ةحام نبا دئاوز يف ةجاحزلا حابصم" باتكلا ةيمست اهلوأ يف ءاج

 يدنفألا دمحأ خيشلا اهفقو يلا بتكلا نم " هلوق نمضت متخب تمتحو

 . ه١١٠٠١١ ةنس ةيدمحألا ةسردم ىلع هداز هط

1 

 يف ةحاحزلا حابصم هتیسو ..." هلوق يريصوبلا ةمدقم يف ءاجو

 موی هباتک نم غارفلا ناکو : ةخسللا رخآ يف بتکو « ةجام نبا دئاوز

 تقو ةئامو نیسخو تس ةنس هردق مظعلا ناضمر رشع عبار ةعمجلا

 ةخسنلا هذه تزاتما دقو روک ذلا فنصلا دلو دمحم هبتک و لاوزلا

 فلولا نبا طخب تبتک افوکو اهیف صقن يأ دوجو مدعو اهطح حوضوب



 ۳ ةمدقم

 ةخسنلا ىلع اهتلضفو اٌمدمتعا اذه طقف ةنس ةرشع تسب هتافو دعب

 . ةيدنملا

 فلؤملل مجرت نم هركذ دقف هفلؤم ىلإ باتكلا ةبسن تتبث دقو

 تابتکلا سراهف 5 هركذ ءاجو (9هذيمالتو هاشم صعب مهنمو

 . اذه انموی ىلإ ؟)ءاملعلا هنع لقنو هدمتعا دقو (ةیمالسالا

 : باتکلا قیقحت يف يجهنم

 طاقنلا ةجاح زلا حابصم قیقحت يف هيلع ترس يذلا جهنلا نمضت

 : ةيلاتلا

 حیحصتب ةحضاو ةروص يف باتکلا صوصن زاربا ىلع لمعلا ١

 . كلذ ريغ وأ فیرحت وأ فیحصت نم اهیف عقو ام

 سابتلا نم اهیف ام ةلازإو لاحرلا ءامسأ ریرحتب دیناسألا طبض ۲

 . طلغ وأ

 عم ثیدحاب ةجام نبا درفتب يريصوبلا مکح ةحص نم دكأتلا ۳

 . عقاولل فلاخم عقی ام ىلع هیبنتلا

 دنسلا ةساردل الیهست مهلك ةجام نبا ثيداحأ ةاورل ةمجرتلا 4

 ةباحصلل مجرتأ ملو اهریغ وأ ةحصلا نم هقحتسي امم هيلع مكحلاو

 (۲۰۱/۱ ) عماللا ءوضلا و ‹ ه5ص خويشلا مجعمو « ۶۰۳۱/۸ رمغلا ءابن] )۱(

 . ةيرهزالاو تاطوطحلا دهعمو ۰ 575 /۳ ةيرصلا بتکلا راد سرهف (۲)
 .يابلألاو 3 يدنسلاو 3 يطويسلا مهنم ةه]ز



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم “۽

 دهاوشلا لاجر نم طقف ةجاحا هیلا اوعدت نمل ةمجرتلا 5

 ىلع ةمجرتلا يف تدمتعا دقو «يشاوحلاب صنلا لاقثإل اًبنحت تاعباتلاو

 ضعب ةلاح ثحب يق عسوتلا لكشم حاضیال رارطضالا دنع الإ بيرقتلا

 . مجارتلاو لاجرلا بتك نم هريغ ىلإ عجرأ ينإف لاحرلا
 يل رهظ ام بسح اهريغ وأ ةحصلاب ثيداحألا ىلع مكحلا 5

 يف اتباث ناك امف .دیناسألا نيب ةنزاوملاو ةياورلا يف ثحبلا ءوض ىلع

 ةيقب ثحب يف عسوتأ الو كلذ ىلإ ةراشإلاب تيفتكا امهدحأ وأ نيحيحصلا

 يل رهظ ناف هتثحب امهيف نكي مل ناو نتملا ةحص تابثإ دارلا ذإ قرطلا

 مكح لقنب يفتكا دقو تكس الإو هليلدب هتنيب يريصوبلا هلاق ام فالح

 .ثيدحلا ىلع نيققحما ضعب

 هلقن ام رئاسو يريصوبلا اهركذ ىلا تاعباتلاو دهاشملا وزع -۷

 اهيلإ اريشم اهركذ يلا اهرداصم نم اهنكامأ ىلإ ملعلا لهأ مالك نم

 ام كلذ ىلإ تفضأو ""مقرلا وأ ةحفصلاو ءزجلاو بابلاو باتكلاب

 . اهركذي مل رداصم نم هيلع تفقو

 اذكو هدوجو ثحبلا دعب يلع رذعت اميف الإ هلل دمحلاو هيلع ترسو هتمزتلا ام اذه )١(

 نأ ءاجر لمعلا نم تيهتنا نح هيلإ وزعلا تأجرأ دقف ىلعي يبأ دنسمل هازع ام

 كلذ نم ينيكمي ۸ تقولا قيض نأ ريغ اهيلإ وزعأو ةطوطخملا ىلإ ةدوعلا نم نكمتأ

 هللا ءاش نإ دعب اميف هلامكتسال هيلإ يريصوبلا هازع ام يشاوح ماقرأ تيقبأف

 هجرحآ ام وه ىلعي يبأ دنسم ىلإ ىزع ام ةيبلاغ نأ يدل عوضوملا ففخيو



 0 ةمدقم

 اهيلع ةلاحالل ثيدحو باب باتك لكل ةلسلستم ماقرأ عضو ۸

 . ثحبلا دنع ةعجارلا ليهستلو

 . سرادلاو ةنكمألاو ثيدحلا بيرغ نم هيلع تفقو ام نايب 5

 اهرصحو صنلا لخاد لصألا ةطوطخملا تاقرول ماقرأ عضو ٠

 . ةطوطخملا ىلإ عوحرلا دارأ نمل اليهست نيسوق نيب

 ةلباقع تمق فرح ريغ احيحص صنلا جارخإ لیبس يفو اذه

 : يلي امم ةدمتعملا ةخسنلا

 . ةحاجزلا حابصم نم ةيدنهلا ةخسنلا )أ

 ©) ةحبام نبا ننس نم ةطوطخم ةخسن ( ب
(Da ۳ u 3 

 ىلع انآ هترکذ وأ يريصوبلا هرکذ نم هريغ دانساب وأ هدانساب ةحام نبا =

 ةطوطخملا نم وأ دنسلا نم عوبطلا نم اما كلذ نم ًاددع تحرح دق يأ

 0۲۲ مقرب ةيرصلا بتکلا رادب ةيروميتلا ةنازخلاب ةظوفحا ةنقتلا ةخسنلا يه (۱)

 . ةيشاحلا ۱۰ ص رظنا

 ًاريخأ تعبط مث اهدمتعا ىلا ةيطخلا ةخسنلا رک ذی لو يقابلا دبع داوف دمحم قیقحتب (۲)

 لنایحأ اهتعحار دقو ۰ يمظعالا یفطصم دمحم روتکدلا قیقحتب ةحام نبا ننس

 ةنس اهخسن خیراتو ۲۹۰ مقر هللا راج ةبتكم ) ةخسن دمتعا هنأ ققحا رکذ دقو

 ذخأ يلا قیرطلا يهو ناطقلا نع يموقلا نع ةعرز يبأ ةياور نم يهو ( ه١

 ىلع تاظحاللا ضعب نع ثيدحلا ٍتأيسو ةجام نسبا ننس يريصوبلا اه
 يمظعألا .ط



 . يزملل فارشألا ةفحت ( د

 نم كلذ ریغو «ةحام نبا دئاوز نم ةعوبطلا ةخسنلا ممه

 . قیقحتلا ءانثأ ا تنعتسا قلا لاحرلاو نوتلا بتک

 : ةيلاتلا رومألا ةلباقلا هذه ءانثأ يل حضتا دقو

 هبن دقو مکلا ثيح نم ةحام نبا ننس تاياور فالتخا ١(

 ىدل فورعم رمأ وهو 2." فارشألا ةفحت " يف اريثك يزلا كلذ ىلع

 هللا قفو دقو ءاهريغ وأ ةجام نبا ننس يف ءاوس ثيدحلا ءاملع

 عمجو تسلا تاهمألاب متهاف ةنسلا ةمدخل يزلا ظفاحلا هناحبس

 ال ةقيقد ةحام نبا ننسل يقابلا دبع /ط تعاح مث اققایورم تاتش

 هللا قفو مث یسیلا رزنلا يف الإ فارشألا ةفحت عم فلتخت داكت

 يقابلا دبع ةخسنو اه رهظي ةديج ةخسن دمتعاف يريصوبلا كلذك

 .امهنيب ريبكلا قباطتلل دحاو لصأ نع

 امك اهفصو دنع هنايب مدقت امك ةصقان ةيدنملا ةخسنلا نإ 0

 نكمأ دقو ءاريثك يريصوبلا مالك يف فرصت دق اهخسان نأ

 .نطاوملا ضعب يف اهنم ةدافتسالا

 يمظعألا ىفطصم دمحم .د قيقحتب ةحام نبا ننس ةعبط نإ (*

 رودت داكت يلا ةياورلا يهو ةعرز يبأ ةياور نم اهنأ مغر ريبك صقن اهيف

 كلت عم مكلا ثيح نم قفتت ال يمظعألا ةعبطف «ةحام نبا ننس اهيلع

 دئاوزو « فارشألا ةفحتو «يقابلا دبع ةخسن نيعأ - ةميظعلا لوصألا



0 

 ۷ ةمدقم

 نأ همجحو صقنلا اذه كاردإ يف كبسحو - ريبك قرفلاو يريصوبلا

 راشأ اثیدح ۵۱ نم لاثملا ليبس ىلع تلح دق يمظعألا ةخسن نأ ملعت

 هذه تشحب دقو «يقابلا دبع دنع ةدوجوم يهو ةمدقملا يف يمظعألا اهيلإ

 لب اهركذب درفني ۸ يقابلا دبع نأ حضتاف نيسمخلاو دحاولا ثيداحألا

 . يريصوبلا دئاوزو ةفحتلا يف كلذك ةدوحوم يه

 هب درفني ۸ امو لوصألا ةثالثلا يف دوجوم ةحام نبا هب درفنا ام

 ثيدحلا الإ يقابلا دبع /ط و ةفحتلا ف دوجوم يريصوبلا جهنم قفو

 مقر ثيدحلا اذكو يقابلا دبع دنع وهو يزملا هركذي ملف 45١ مقر

۸ . 

 نبا ننسل يمظعألا .د و يقابلا دبع یعبط نيب ةنراقلا ةيمهألو

 يمظعألا ةخسن اهنم تلخ لا اثیدح ۵۱ ب يا نایبلا قوسأ ةحام

 /ط يف ةحفصلاو ءزجلاو مقرلاب وأ مقرلاب ثيداحألا هذه نكامأ هيف ًانيبم



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۸

 ةفحتلا يف همقر يقابلا دبع دنع ثيدحلا مقر

 رمع نبا ناك : لاق رفعج يبأ نع 5

 هدعي مل ائيدح يو هللا لوسر نم عم اذإ
 ؟ 1/۱- ۲

 . هنود رصقی مو

 انك :لاق هللا دبع نب رباج نع ١
 ۲۰۸/۲۷ 3 ىبنلا دنع

 الجر نأ ريبزلا نب هللا دبع نع ٥

 ريبزلا مصاخ راصنألا نم

 ١" لاق 45 يبلا نع ةريره يبأ نع :

 ° ... نفرعأ ال

 لاق ةريره ابآ نأ ةملس يبأ نع ۲

 ..يحآ نبا اي : لجرل

 لاق هيبأ نع رببزلا نب هللا دبع نع 5

 كعمسأ ال يلام ماوعلا نب ريبزلل : تلق :

۳۲۵/۵ 

۳۱۲/۱۰۳ 

 ل ۲

۱۷۹/۳۲۳ 

 لوسر لاق : لاق دیعس يبأ نع ۷

 | ١١ | ۳۲۹۵. ..ادمعتم يلع بذك نم : 8 هلا

 ىور نم : 8 يبلا نع يلع نع ٠
 ا |[ 4 ۲۲/۷- ۲ ... ًاقيدح نع



۲۸۸/۷ - ۰ 

 بحاصل هللا لبقی ال : ةفيذح نع 8
 . ةعدب عام معلم

 بذكلا كرت نم ... سنآ نع 5۱

 .. لطاب وهو

 نب ورمع نب هللا دبع نع ب

 ..ليئارسإ نب رمأ لزي ۸ :صاعلا

 :لاق قيفش نب هللا دبع نع ١
 ۲-40/۱ باحصأ يأ : ةشئاعل تلف

 قيفر ين لكل ..

I-AAقل  

۲۱ ۳۰/۲ 

۲ ۱۸۵/۱۰ ۰ 

 : لاق بلاط يبا نب يلع نع -- ۱
 ۱۱۹ ۳۱/۱/۷ مكهاوفأ نإ

 يزملا هركذي مل باقعألل

 ۳۷۰/۲۳۰۸۶ | هللا لوسر رم :لاق رباج نع  هده١
 رب يع

 ای:اولاق:لاق ةريره يبأ نع ههه

 ۷۸/۱۱۶6 ... روهطلا ام هللا لوسر



 نأ يرعشألا یسوم يبأ نع ۰

 حسمو أضوت كو هللا لوسر

 نب ديز ىلوم ملسم يبا نع - 5
 ناملس عم تنك :لاق ناحوص

 هللا لوسر نأ ةريره يأ نع س ۷

 ضرألا يل تلعج :لاق

 الأس امهأ ليهك نب ةملس نع ه٠

 رمأ:لاقف ميتيلا نع قوأ يبأ نب هللا دبع

 اذكه لعفي نأ ارامع يبل

 اورامت: لاق معطم نب ريبح نع هاله

 . ةبانحلا نم لسغلا يف

 لوسر نإ : تلاق ةشئاع نع

 هل تناك نإ هيي هللا

۳۷۹ ۵۳/۵ - ۷۲ 

 يزلا هرک ذی مل

۳۳۹ ۶ ۲۰/۱ 2. 

۲۳۰ ۳/۱ 

۲۲۱/۱۰۵۷ 

۳١ ۲۸۰/۰ 

۶۱۰/۲۸۹ 

4٩۹۸/۹ ۲ 

۳۸/۱۱۸ 



 2 هللا لوسر نأ :ةشئاع نع س ۳
 ۳۸۰/۱۱ ۳ ماني مث بنجي ناك

 ناك هنأ يردخلا ديعس يا نع 15

 ..ليللاب ةبانحلا هبيصت
۳۱۷/۳۱ 

 لوسرل تعضو: لاق سنآ نع 8

 السغ هيو هللا

 فاط 88 يبلا نأ عفار يبأ نع - ۰

 هئاسن ىلع

 يبلا لأس هللا دبع نب رباح نع - ۲

 بنجلا نع 8

 لوسر لاق : لاق رمع نبا نع 65

 الو بنجلا نآرقلا أرقي ال : هك هللا

۳۸۲/۱۰ ۶ 

۲۰/۹ ۲ 

۱ ۸۹/۲ - ۰ 

5 ۲۳۹/۷ 6 

Y4 ۹۰/۳-۱ 

5 ۰ 1/۱۳- ۶ 

 ۲۹۹/۱۱۱6۶۸۲۷ | اهنأ میکح تنب ةلوخ نع ۲

 يو هللا لوسر تلأس

 ضئاحلا

 نآ يراصنألا بويأ يبأ نع 4

 .. سمخلا تاولصلا :لاق ُهَّي يبلا

 مأ تءاج :تلاق ةملس مأ نع ۰

 85 يبلا ىلإ میل



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز يف ةجاجزلا حابصم ٢

 غلب :لاق ريمع نبا ديبع نع س ۶

 اذإ هئاسن رمأي رمع نب هللا دبع نأ ةشئاع
| 00 ۶ 4۸۵/۱۱ 
 نهسوؤر نضقني نأ نلستغا

 هللا لوسر نع ةريره يبأ نع ل ۰

 اهبعش نيب لحرلا سلج اذإ :لاق 8
۱ ۰۹ -۳۸۷/۱۰ 
 .. عبرألا

 هيبأ نع بیعش نب ورمع نع -- ۱

 اذإ : كك هللا لوسر لاق : لاق هدج نع

 . ىقتلا

 ٥ _ لاق دوعسم نب هللا دبع نع :

 مكدحأ نلستغي ال : هَل هللا لوسر لاق

  ۹هنأ كيو هللا لوسر نع نابوث نع_

 | دحأ موقي ال :لاق

۲۳۹ ۳۰۱۷/۶ -۷۲ 

۳۳۷ ۱۱۲/۷ - 1۲ 

۱۳۱/۲ ۹ 

1 1۲ 

۲۹۳/۱۱ ۷۱ 

۲۱ ۳۱/۱۱ ۹ 

 ةمطاف نأ ريبزلا نب ةورع نع ۰

 تتآ اهنأ هتثدح شيبح يبأ تنب
 شحح تنب ةبيبح مأ نع ل ۲

 ةريثك ةضيح ضاحتسا تنك :تلاق

 اهتلأس



 ةمدقم

 لحرلا ناك :لاق سابع نبأ نع - ۰

 هتأرما ىلع عقو اذإ

۷ 

- ۷ 2۱//۵- ۱ 

۲:۸ 

5 ۳۰۲/۱۸ 

5 ۱/۸ ۷۱ 

 اضوت دقو

 یآر :لاق باطخلا نب رمع نع -5

 ... الحر هک هللا لوسر

 نأ نجرلا دبع نب ةملس يبأ نع -۲

 هيبأ نع هثدح ةخغط نب سيق نب شيعي

 انل لاق :لاق ةفصلا باحصأ نم ناكو

 اوقلطنا : 8 هللا لوسر

 رخآ نأ صاعلا يبأ نب نامثع نع -۸

 اموق تم اذإ : 6 هللا لوسر يل لاق ام

۲۰۹4/4-۱ 

۲۳۸/۷-۲ 

 ناك يؤ ىبلا نأ ةريره يبأ نع 0١-

 قيرطلا ريغ يب عجر ديعلا ىلإ جرح اذإ

 . هيف ذحأ يذلا
41/4-۷ 



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 ام ىلإ تفاضآ دق يوانشكلا دمحم خیشلل ةحام نبا دئاوز ةعبط نأ 5

 ةنطفب يقثلو هترثكل اهیف ام عبتت كرتأو ایملع ةققحم ةعبط اهنَأ اهنع

 يف لمعلا تيأرو ةدجب ایریجین ةرافسب هبتکم يف يوانشكلا دمحم خیشلا ترز دقل (۱)

 انثارتل دمحم خيشلا بح تکردآ دقو يلمع يف رارمتسالا ىلع تممصف هلوآ

 اذهب دئاوزلا عبط ىلع مدقي هلعج يذلا رمألا وهو هرشنو هعمج ىلع هصرحو
 ةصلاح انلامعأ لعجي نأو باوثلاو رحألا هايإو انمرحي ال نأ هللا لأسأو «لكشلا

 .مركلا ههجول

 ةعبط ىلع ةلاسرلا هذه يف لمعلا نم ءاهتنالا كشو ىلع انأو تعلطا مث
 قيلعتو قيقحتب « ةرهاقلاب ةيمالسإلا بتكلا راد .ط يه ةحام نبا دئاوزل یرحآ

 اقيدح ۰ يلاوح تضرعتساف « ةيطع يلع تزع روتكدلاو « يلع دمحم ىسوم

 ةعبط يف ام ىلع ديدج هيف نكي ملو ًاصقان لمعلا تدحوف ةعبطلا هذه يف ابيرقت
 : اهيف ةيملعلا ءاطحألا ضعب نايب كيلإو يوانشكلا دمحم خيشلا

 ةميعن يأ " فحص ۱4 ثيدحلا يفف اترثكل اه ضرعتأ مل ناف ةيعبطلا امأ

 . ةلاسرلا يف ١4 ثيدحلا رظناو "ميعن يأ" ىلإ

 ةلاسرلا رظناو " ةديبع يبأ' ىلإ "ديبع يبأ " فّحص ۱۷ ثيدحلا فو

1 

 . ۱۷ ثيدحلا

 ةلاسرلا رظناو ( ديعس نب هللا دبع ) ةحام نبا خيش طقس ۱۸ ثيدحلا يفو

 . ۱۸ ثيدحلا

 ةلاسرلا رظناو ةيشاحلا يف هاتبئأو ةحام نبا خيش طقس ۱٩ ثيدحلا يقو

 . ۱٩ ثيدحلا
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 Yo همدقم

 يذلاو ةحام نبا ننس ىلع (ناطقلا نسحلا يبأ جرختسم نأ ۵

 ثيدح نسحلا وبأ يوري نأ هرثكأ ي ودعي ال ناطقلا دئاوزب فرع

 قوسیو هخيش خيش دعب هعم يقتلي مث هخيش قیرط ريغ نم ةحام نبا

 اوجردی ۸ ناطقلا لاحرف اریثک امامتها قلي مو" هوحن :لوقي مث دنسلا

 نأ الا ةحام نبا تیدحب هثيداحأ سبتلت انایحأو ةتسلا لاحر يف

 يقابلا دبع نطف دقو هدئاوز ىلع اریثک ناهبنی يقابلا دبعو يريصوبلا

 ةلاسرلا رظناو هراخش ىلإ هداجس داج نب نسحلا فحص ۲۰ ثيدحلا يقو

 . ۲۰ ثيدحلا

 رظناو ( لاحرلا يبأ نبا ) مسا يف هعطح يف يريصوبل اعبات ۲۱ ثیدحا فو
 . ۲۱ ثيدحلا ةلاسرلا

 رظناو یسوم نب هللا دبع ىلإ یسوم نب هللا ديبع فحص ه١ ثيدحلا یو
 . ه٠ ثيدحلا ةلاسرلا

 رظناو هل اهبتني ملو فيحصت يراخبلا ىلع ةلاحإلا يف عقو ٠١ ثيدحلا يقو
 . ه8 ثيدحلا ةلاسرلا

 دوحوم هرثكأو ريثك ءيش فيحصتلاو فيرحتلا نم ةعبطلا هذه يت عقو امو
 : ثيداحألا لاثملا لیبس ىلع رظناو « ححصي ملو لصألا يف

۱۸۹ ۱۸۶ ۰۱۸۲ ۰۱۷۵ ۰۱۸۸۰۰۱۳۷ ۰۱۲۶ ۰۱۰۳ ۰ ۰ ۵ 

CTI COVEACYTET COTTA ۰ ۰ 6 ۳ (۰ CAA +1۹8 

 ٩۱ ۰ ٩  «۰۰ ۱۳ا لا  CYAYلا 7

(۱-۳ (۳ oT 

 . ۸6/ ۱ ص هتجرت يأت (۱)



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز يف ةجاجزلا حابصم ۷٦

 ثيدحلا بقع هقوسی امنإو ةلقتسم اماقرأ ناطقلا جرختسم طعی ملف

 ادج ةليلق ثيداحأ يف الإ نسحلا وبآ لاق : لوقي نأ دعب هيلع جرختسلا

 . ةعبرألا زواجتت ال

 جرختسم ىطعأ لب هذه يقابلا دبع ةنسب نتسي مل يمظعألا نكل
 ثيداحأ تناكف ةجام نبا ثيداحأ عم ةلسلستم ةلقتسم اًماقرأ نسحلا وبأ

 ىلع ققحا مسقلا يف تهبن دقو يقابلا دبع ةخسن نم اًددع رثكأ هتخسن

 ثيدحلا ريدصتب يقابلا دبع خيشلا كلسم تكلسو اًضيأ جرختسملا اذه

 سابتلال ًاعفد نيسوق نيب كلذ ًاعضاو ةملس نب نسحلا وبأ لاق: يلوقب
 . ةجام نبا ثيداحأب ناطقلا تادايز

 : ةيلاتلا رومألا ىلع هيبنتلا نيعتيو اذه

 يريصوبلا هركذ ام وزع يف ةيلصألا رداصلا ىلإ تعجر ينآ ١
 ام هيف اذه لصح ام رثكأو عجارملا مدختساف زجعلا دنع الإ هتاقيلعت يف

 بيذمت ىلع كلذ يف يريصوبلا لوعم ناف لاجرلا ىلع مالكلاب قلعتي

 نع زجعلا دنع امهيلع رصتقا دقف رجح نبال هبیذقو يزملل لامكلا

 . ةيلصألا رداصملا ىلإ وزعلا عاجرإ

 مالكلا بعوتسا ال دقف قرطلا ضعب نم ثيدحلا حص يم ۲

 . اهرداصم ىلإ اهوزعب يفتكأ امنإو هتعباتمو هدهاوش ةيقب ىلع

 الو هيلع جرختسملا ثيدحلل اعبت ناطقلا جرختسم قوسأ ۳

 . ًادح ردان اذهو القتسم نتملا ناك اذإ الإ صاح مقرب هدرفأ



 ۷۷ ةمدقم

 لوقی ام اریثکف ثيداحألا ىلع همکح يف لهاستم يريصوبلا -4

 هلاحر وأ حیحص دانسإ اذه  قودص : رجح نبا هيف لاق نمیف

 قثو اذإ الإ ثيدح لك يف هبقعتأ الو انه هيبنتلاب يفتكأ هترثكلو «تاقث

 . كلذ ىلع هبناف فيعض وه نم

 ىلإ جاتحت ال ةحضاو تافيحصت نم ةطوطخملا يف عقو ام ه

 . ةرورض نودب يشاوحلل اليلقت نايب نود هحلصأ ههيبنت

 ناسحالا ىلإ هتدعأ نأ هحيحص يف نابح نبال هازع ام 5

 يف ناك اذإ امأ هب انايحأ حرصأ دقو ةحفصلاو ءزجلا مقر ركذب تيفتكا

 . دراوملا يف هنأ تنيب دراوملا

 . يريصوبلل ةريخلا فاحتإ : فاحتإلاب دارلا - ۷

 . عوبطملا ال ةطوطحملا : لامكلا بيذهتبو

 . ةجاجزلا حابصمل يوانشكلا ةعبط : دئاوزلا ةعوبطعو

 دبع ةعبطو « ةميدقلا ةيرصملا ةعبطلا : ثالثلا ةجام نبا تاعبطو

 . يمظعألا ةعبطو يقابلا

 ءزجلا تركذ عوبطملا يف ناك نإ ىلعي يبأ دنسل هتوزع ام ۸

 . طقف ةحفصلا تركذ ةطوطخملا يف ناك ناو ةحفصلاو

OOH 



 ب۱

 ریصوبلل ةجام نبا دئاوز

 ققحما صنلا

 هلآ یلعو دمحم اندیس ىلع هللا یلصو میحرلا نمحرلا هللا مسب

 ققحا ظفاحلا ثدحا لماعلا ماعلا مامإلا خيشلا لاق س ملسو هبحصو

 نب ده نيدلا باهش نيملسملا فم نيبلاطلا ديفم نقتملا جرخملا ررحا

 هللا همحر يعفاشلا يريصوبلا ينانكلا ركب وبأ نيدلا نیز خيشلا موحرملا

 . تلقن هطحخ نمو نيمآ نيملسملا عيمجلو هيدلاول و هل رفغو

 ليعامسإ نب ركب يبأ نب دمحأ ميركلا هللا ةرفغم ىلإ ريقفلا لوقي
 : هنع هللا افع يريصوبلا

 رهشلا ضوع.د قيقحت -

 هيف انفرعو «دیحبا همالک نم هب انبطاخ ام انفرش يذلا هلل دمحلا

 ءاش ام هلجأ قباس يف یضقو .دیجمتلا طاسب ىلع هدبعنل «هتیبوبر لیالد

 يوغ اذهو «ديعس اذهو يقش اذهف .دیبعلا ىلع لدعلاو لضفلا راثآ نم

 يكذ اذهو «دینع اذهو يفو اذهو « ديرط اذهو يفص اذهو .ديشر اذهو

 لعفي هللا نأ لعفي امع لأسي ال ديدح هرصب اذهو يَمُع اذهو «ديلب اذهو

 دیزلا باب هب حتفي هللا ام قحال هركش نأو هركشأو هدمحأف ديري ام

 يلولا دمصلا درفلا دحاولا هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو

 ةياغب هلاعفأو هلاوقأ يف ددسملا هلوسرو هدبع اًدمحم نأ دهشأو «ديمحلا

 . ديدستلا

 هيلع هللا یلص ديعن امو يدبن اميف هتنسب يدتقن نأ انل قح دقلف

 ۰ ديبي الو دفنی ال ددع. كلذ ديأو هباحصأو هلآ ىلعو



۳ 

 ۷۹ ةمدقم

 يبأ ظفاحلا مامالا دئاوز دارفإ يف كلك هللا ترحتسا دقف : دعبو

 يحيحص لوصألا ةسمخلا ىلع ئيوزقلا ةجام نب ديزي نب دمحم هللا دبع

 نبا ةياور ىرغصلا يئاسنلاو «يذمرتلاو «دؤاد يبأو ملسمو يراخبلا

 . يسلا

 يباحص قیرط نم مهدحآ وأ ةسمخلا بتکلا يف ثيدحلا ناك نإف

 . مكح ىلع لدت ةحام نبا دنع ةدايز هيف نوكي نأ الإ هجرحآ مل دحاو

 جارخإب ةجام نبا درفناو رثكأف نييباحص قيرط نم ناك ناو

 يف هنأ ثيدح لك بقع هبنأو دحاو نتملا ناك ولو هتجرحآ ؟ اهنم قيرط
 ۸ ناف ناك نإ الثم نالف قيرط نم اهدحأ وأ ةروكذملا ةسمخلا بتكلا

 سيل ثيدحلا نأ ملعيلو ةدئافلل هيلع تهبن اهريغ يف ثيدحلا تيأرو نكي

 فعضو نسحو ةحص نم هلاحب قيلي ام دانسإ لك ىلع ملكتأ مث «درفب

 . رظن هيفف هيلع تكس امو كلذ ريغو

 : يهو اهنم فشکلا"یلهسیل اهركذأ هبتك بیترت اذهو

 باتک «ةراهطلا باتک یاملعلاو ةباحصلا لضفو ةنسلا عابتا باتک

 باتک نئانما باتک «ةالصلا ةماقإ باتک «ناذآلا بتک «تیقاولا

 «تارافکلا باتک «قالطلا باتک ؛حاکنلا باتک «ةاکز لا باتک «مایصلا

 باتک «قتعلا باتک «ةعفشلا باتک «ماكحألا باتک تاراجتلا باتک

 داهجلا باتک ءضیارفلا باتک ءایاصولا باتک «تایدلا باتک دودحما

 ءديصلا باتک «ةقيقعلاو حبذلا باتک ءاياحضلا باتک جا باتک

 باتک سابللا باتک «بطلا باتک «ةبرشألا باتک «ةمعطألا باتک



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم م

 دهزلا باتک «نتفلا باتک ییبعتلا باتک یاعدلا باتک «بدألا

 ةفص «ةعافشلا رکذ «ضوحلا رکذ ك دمحم ةمأ ةفص «توملا رکذ

 . ةنحلا ةفص «رانلا

 نربخأ دقو  ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم  هتيمسو

 مامالا انخیش . ةصاح اًنذإ ةجام نب هللا دبع يبأ مامالا ننس عیمجب

 انخیش هدلوو يقارعلا “نيسحلا نب میحرلا دبع لضفلا وبأ ظفاحلا

 الاق "هفلس محرو ىلاعت هللا هاقبآ دمآ ةعرز وبآ ظفاحلا مامالا

 انبأ لاق *يسدقلا ناردب نب هللا دبع نب ميهاربإ قاحس) وبآ "نبأ

 دم نب دمحأ نب دمع وبآ ةمالعلا انبأ لاق )ناردب نب ظفاحلا

 يقارعلاب رهتشا ام و كلذب هراهتشا مدعل اهتفذحو "نبا" ةدايز لصألا يف (۱)

 . اذکه

 . يرصوبلا خویش ركذ دنع اهتمجرت تم دقت (۲)

 بیردت رظنا « يقهيبلا لاثمآ نیرحأتملل حالطصا وهو انربخأل راصتحا انبآ (۳)

 . )۸٦/۲( يوارلا

 ناردب نب ظفاحلا دبع دامعلا نم ةحام نبا ننس عمس يسلبانلا يواتيزلا (4)

 ةنس بحر رهش يف تامو اننارقأو انخویش نم ةعامج هنم مس .هب ثدحو

 . (۲۹/۱) ةنماکلا رردلا يف رجح نبا هلاق ه ۲

 نباو قفولا نع یور سلبانب ةسردلا بحاص يسلبانلا يسدقلا لبش نبا (ه)

 ةنس ةجحلا يذ يف فوتو ءايشأب درفتو ةرايزلاب دصقو « هرمع لاطو... ححار

 . (44۲/۵ بهذلا تارذش) ه4
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 ۸8۱ 33 فست. ااا
 نب دمحأ لضفلا وبأ ظفاحلا مامإلا انخيش ينربحأو /ح/. “ةمادق نبا

 وبأ انبأ لاق ةنيعم ةزاجإ ىلاعت هللا هاقبأ "”ينالقسعلا دمحم نب يلع

 دحا يبأ نبا هب انربحأو « هيلع ةءارق "”دحملا يبأ نب دمحم نبا يلع نسحلا

 مالعألا دحأو مالسإلا خيش مامإلا دهازلا هيقفلا يح اصلا يقشمدلا مث يسدقملا (۱)

 "ئغملا" باتك فينصتب لغتشا لیعامجب 04١ ةنس نابعش يف دلو نيدلا قفوم

 تادلحب رشع بهذلا يف غيلب باتك وهو همامتإ يف لمألا غلبف يقرخلا حرش يف
 ةفئاط هملعب عفتناو ةعامج هيلع أرق بهذلا هب لمجو هيف داجأو هيلع بعت

 . 57١ ةنس يقوت ملعلاو هقفلاب لاغتشالا هيلع بلغو ةريثك

 بهذلا تارذشو « )١77/7( بحر نبال ةلبانحلا تاقبط ليذ رظنا

(88/5) . 

 يديأ اهتلوادت ملعأ اميف ةخسن حصأو " ةمئألا طورش ققحم لاق : تلق

 ةظوفحملا ةخسنلا يه ةقبط دعب ةقبط مهريغو ةسداقلا نم نینقتلا ظافحلا

 قايس نم رهظي يذلاف «" ةيرصملا بتكلا رادب ۵۲۲ مقر ةيروميتلا ةنازخلاب

 . قيرطلا اذه نم ةحام نبا ننس ذحأ هنأ يريصوبلا دنس

 . هتمحر ت تمدقت (۲)

 لوألا عيبر يف دلو ثدحملا يقشمدلا يلع نب دحبا يبأ نب دمحم نب دمحم نب يلع (۳)

 ىقتلا -ه۷۱۳ ةنس هل زاجأو ركاسع نب مساقلاو ةيميت نبا نم عم” هال. ةنس

 خيراتو «يعفاشلا دنسمو ةحام نبا ننس هيلع تعم : رجح نبا لاق هريغو ناميلس

 ناكو «هنع ترثكأف راغصلا ءازجألاو رابكلا بتكلا نم كلذ ريغو ۰ ناهبصأ

 حيحص نيعستلا زواج دقو هطخب خسني ارکاذ نهذلا تباث عيمستلا ىلع اروبص

 . ه۸۰۰ ةنس لوألا عيبر يف يفوت رصبلاو عمسلا
 . (۰۷/۳) رمعلا ءانبأب رمغلا ءابنإ و ۰ )۳٠٠١/١( بهذلا تارذش



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - یریصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۲۳

 (0هريغو “ةزح نب نامیلس نیدلا یقت یضاقلا نع ةهفاشم

 خيش مامالاو قاب نسب دمت نسب زیزعلا دبع نع

 ع 3 ۲

 بجنألا)و ؟"(يدرورهسلا) رمع نيدلا باهش مالسالا

 يحاصلا مث يسدقلا .. دمحأ نب ةزمح نب نامیلس ةاضقلا يضاق ماشلا دنسم (۱)

 قلخ هل زاحأو ءازحأالاو رابکلا بتکلا نم اريثك بتک ه ۲۸ ةنس دلو

 ةئام وحن عامسلاب هخویش : يلازربلا لاق ... يدرورهسلاک نیدادغبلا نم

 . ۷۱۵ ةنس يقوت .. ةئامعبس نم رثكأ ةزاحالابو خيش

 . ٦) ۳/۹( بهذلا تارذش

 يف رجح نبا هرکذ امك يزاريشلا ریرضلا وبأو « ةنحشلا نباو « رکاسع نبا مه (۲)
 .دحیا يأ نبا ةمجرت يف سسوملا عمحا

 نم عمو نآرقلا أرقو دادغبب هههه ةنس ناضمر يف دلو رحاتلا يلبنحلا يدادغبلا (۳)
 نسح انیمآ ًاقودص الیلج ًاخيش ناك تام نأ ىلإ رصم نطوتسا .. ةعرز يبأ

 نباو ةطقن نبا مهنم مهریغو ظافحا نم ريثك قلح هنم عمسو ًاعضاوتم قالخألا

 ةرهاقلاب ناضمر رشع عسات رحس يفوت «ريثك قلخ هنع ثدحو يرذنلاو راجنلا

 . .ه "۲۳۰ ةنس

 . ۱۳۵/۰ بهذلا تارذشو ۱۵۲ /4 ظافحلا ةركذت )

 عس هابص يف دادغب مدقو درورهسب دلو صفح وبآ هللا دبع نب دمحم نب رمع )٤(

 ةنس بحر يف هدلوم ناك «نیرخآ يف يسدقلا ةعرز يبأو ... همع نم ثيدحلا

 ناك : ناکلخ نبا هنع لاق ه“75 ةنس مرح لهتسم دادغبب وتو ه9

 جرختو ةضايرلاو ةدابعلا يف داهتجالا ريثك ًاعرو ًاحلاص ًاخيش بهذلا يعفاش ًاهيقف

 . ةولخلاو ةدهاحملا يف ةيفوصلا نم ريثك قلح هيلع

 4۹7 /۳ نايعألا تايفو ۲۰۹ ص دادغب خيرات ليذ نم دافتسملا ) : رظنا



AY ةمدقم 

 نب دمحم نب رهاط ةعرز وبآ انبآ : مهلك اولاق “( يمامحلا

 :ةعرز وبأ لاقءريسي ءيش هنم هتاف اقاب نبا نأ ريغ “يسدقملا رهاط

(1) 

(۳) 

 تارذشلاو ۰ ۱:۳ /۰ یربکلا ةيعفاشلا تاقبط ۰۱۳۸ /۱۳ ةياهنلاو ةيادبلاو

(\or jo . 

 نينامثو ىدحإ نع ه"۳۵ ةنس يفوت يدادغبلا تاداعسلا يبأ نب بحنألا دمحم وبأ

 «دمحأ نب يقابلا دبع نب دمحم حتفلا يبأ نم عم" هده غ ةنس هدلوم ناكو ةنس

 ؛ةجح وار يسدقملا دمحم نب رهاط ةعرز يبأو «رادنب نب تباث نب ىيي مساقلا يبأو

 - يمامحلاو - سفنلا زيزع «قالخألا نسح «ةياورلل اب ناكو «ريثكلاب ثدح

 مالسإلا لودو « 4۷۰ /۳ ةلقنلا تايفول ةلمكتلا. ميملا ديدشتو ةلمهملا ءاحلا حتفب

 .۱۷۰ /ه تارذشلاو ۲

 رمعو « اقاب نب دمحا نب زيزعلا دبع «ةمادق نب دمحأ نب هللا دبع دمحم وبأ يأ

 . يمامحلا بجنألاو ‹ يدرورهسلا

 دمحم روصنم وبأ مهنم خویش ةدع نم هعمسأف هوبأ هب ركبو «يرلاب دلو

 ناكو هتايورم ضعبب درفناو رمعو «ريثكلاب ثّدح «يموقملل نيسحلا نبا

 ولعب نيروهشملا نم :ناکلح نبا هنع لاق «ةمثألا هنم عمس ًاحلاص ًاخيش

 فوتو ه١۸٤ ةنس دلو «ملعلاب ةفرعم هل نكي ملو عامسلا ةرثكو دانسإلا

 .اهه "5 ةنس

 ۰۱۳۱ ص دادغب خيرات ليذ نم دافتسملا « هد مقر يزوجلا نبا ةخيشم :رظنا

 ۰۲۱۷ ٤/ بهذلا تارذش ۰۲۸۸ /4 نايعلا تايفو

 ب۲



 ريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ٤
£ £ 5 ۱ ۶ £ 5 5 £ 

 يبأ نب مساقلا ةحلط وبأ انبأ “”يموقملا نيسحلا نب دمحم روصنم وبأ انبأ

e f. )۲( . 5 .)( 

 دنسم وهو - تبثأ ام باوصلاو فيحصت وهو يموقملا نبا لصألا يف عقو (۱)

 نبا ننس يوار :بهذلا تارذش يف هنع لاق ه4۸4 ةنس يفوت - نيوزق

 ۱ . ةجام

 .۳۷۲ ۳ بهذلا تارذشو ۰۱۱۹/۳ ظافحلا ةركذت :رظنا

 هللا دبع يبأ ننس عمس ئيوزقلا ناطقلا روصنم نب دمحأ نب دمحم نب مساقلا (۲)

 .هريغو يموقملا روصنم وبأ هنع ىور «ناطقلا نسحلا يبأ نم ةحام نبا
 .185 /۳ بهذلا تارذشو ۰۷۲ ق نيوزق خيرات يف نيودتلا

 عمسو هننس ةحام نبا نم عم «نيورق ملاع مالسإلا خيش ةودقلا ظفاحلا مامإلا (۳)

 مولعلا يف ننفتو فنصو عمج ءامهريغو ةماسأ يبأ نب ثراحلاو «متاح يبأ نم

 .برقلا ىلع رباثو

 مولعلا عيمجب ملاع خيش ناطقلا نسحلا وبأ )) :يليلخلا ىلعي وبآ لاق

 ري ۸ : نولوقي نيوزق خویش نم ةعامج تعم تغللاو وحنلاو هقفلاو ريسفتلاو

 نيثالث مايصلا مادأ .دهزلاو لضفلا يف هسفن لثم هللا همحر  نسحلا وبأ

 . (( ةنس

 تنك :لوقي هنس تلع امدعب ناطقلا نسحلا ابأ تعمس :سراف نبا لاقو

 ةئام ظفح ىلع موقأ ال مويلا انأو ثيدح فلأ ةئم ظفحأ تلحر نيح

 . .ه۳۵ ةنس وتو ه۲۵6 ةنس دلو ثیدح

 ةرهازلا موجنلا ۸67۱/۳ ظافحلا ةركذت 414 /۱۵ ءالبنلا مالعأ ريس

 .۳۷۰ /۲ بهذلا تارذش (۳۱۰/۳)

 يرهشلا ضوع.د قیقحت -



 مه ةمدقم

 : لاق ؟ةحام نبا هللا دبع وبأ انبأ

 ثيدحلا يف ًامامإ ناك روهشلا ظفاحلا نیوزقلا يعبرلا ةجام نب ديزي نب دمحم (۱)

 دهع نم حيلم خيراتو ميركلا نآرقلا ريسفت هل «هب قلعتي ام عيمجو همولعب افراع

 .روهشم ميظع باتك ننسلا هباتكو هدهع ىلإ د ةباحصلا

 يبأ ىلع ننسلا هذه تضرع :لاق ةجام نبا نع :ةركذتلا يف يهذلا لاق

 وأ عماوجلا هذه تلطعت سانلا يديأ يف اذه عقو نإ نظأ : لاقو هيف رظنف ةعرز

 لاق مث ءفعض هدانسإ يف ام ًاتیدح نیئالث مامت هيف نوكي ال لعل :لاق مث اهرثكأ

 ةيهاو ثيداحأ نم هرّدك ام الول نسح باتك هللا دبع يبأ ننس :تلق :يهذلا

 . ةريثكلاب تسيل

 . -ه۲۷۳ ةنس وتو ه ۲۰۹ ةنس هللا همحر دلو

 ۳5 /۲ ظافحلا ةركذت ۲۷۹ /4 نايعألا تايفو 2.4٠ /۵ مظتنملا :رظنا

 .۵۲ ١١/ ةياهنلاو ةيادبلا « ۲۷۷ ۱۳ ءالبنلا مالعأ ريس





 AV ةنسلا عابثا باتک

 ةنسلا ع ابتا باتک





 ۸۹ ةنسلا عابتا باتک

 ةنسلا ع ابا باتک

 وفا م (۱) مو 8 5

 نمحرلا دبع نب ديلولا نع "”سطفألا ناميلس نب ميهاربإ انثدح عيمس نبا

 انيلع جرح :لاق ءادردلا يبأ نع “ريفن نب ريبج نع ؟”يشرحلا

 :لاقف هفوختنو رقفلا ركذن نحنو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نح اّبص ايندلا مكيلع نبصتل هديب يسفن يذلاو !؟نوفاخت رقفلا
 لثم ىلع مكتكرت دقل هللا أو «يه الإ ةغازإ مكدحأ بلق غيزي ال
 ىلص هللا لوسر هللاو قدص :ءادردلا وبأ لاق .ءاوس اهرافو اهليل ءاضيبلا

 . “ءاوس اهرامنو اهليل ءاضيبلا لثم ىلع هللاو انكرت ملسو هيلع هللا

 نم « حصأ مدقلا هثيدحف «نقلتي راصف ربك «ئرقم ءقودص «يقشمدلا يملسلا )١(
 ناتنثا هلو «حيحصلا ىلع نيتئامو نيعبرأو سمح ةنس تام «ةرشاعلا رابك

 . (۳۲۰/۲ بيرقتلا ) ؛خ / ةنس نوعستو

 ةنس تام ةعساتلا نم «ردقلاب يمرو سلديو أطخي قودص «مهالوم يومألا (۲)

 بيرقتلا ) ق س د | ةنس نيعست نم وحن هلو «نيتئامو تس :ليقو عبرأ
0۹/۲ . 

 .( ۳١/١ بیرقتلا ) ق ت /ةنماثلا نم «لسري هنأ الإ .تبث ةقث «يقشمدلا (۳)

 )٤( م خع | ةعبارلا نم ةقث «جاحزلا يصمحلا ةمجعلا نيشلابو ميحلا مضب يشرحبما 4

 ) /؟ بیرقتلا ۳٤۳ ( .

 ةقث «يصمحلا يمرضحلا رماع نب كلام نبا ءارغصم ءافو نونب : ريفن نب ریبج (5)

 . (١؟١5/1 بيرقتلا ) 6 م خب / ةيناثلا نم «ليلج

 هدهاوشل حيحص ثيدح وهو ( 7 ١/ ) ةنسلا يف مصاع يبأ نبا هجرحآ ثيدحلا(1)



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز يف ةجاجزلا حابصم ٠

 ده هاور رذ يبأ ثیدح « اّبص ایندلا مکیلع نبصتل » : 48 هلوق دهاوشلا نمف

 :لاق ظفلب رذ يبأ نع بهو نب ديز نع ديزي انث ةدئاز انث دیعس وب انئدح :لاق

 عبضلا انتلكأ هللا لوسر اي : لاقف ءافح هيف يبارعأ هيلإ ماق ذإ بطخج كي يبلا امنیب

 : ك6 يبلا لاقف

 نولحتي ال مأ تيل ايف ًاّبص ايندلا مكيلع بصت نيح مكيلع يل فوخأ كلذ ريغ »

 .( ٥۳ ۱-۱٥۵-۱۷۸-۳۹۸ ۵ دنسملا ) . « بهذلا

 انبأ لاق ةويح انثدح : لاق كلام نب فوع ثيدح نم دنسلا يف ًاضيأ دهاش هلو

 نع ریفن نب ريبج نع نادعم نب دلاخ نع دعس نب ريحب ئثدح لاق دیلولا نب ةيقب

 ؟نوفاخت رقفلا »: لاقف هباحصأ يف ماق كيو هللا لوسر نأ : لاق هنأ كلام نب فوع

 مكيلع بصتو مورلاو سراف ضرأ مكل حتاف هللا ناف ؟ ايندلا مکمهُ وأ ؟زوعلا وأ

 ةنسلا رظناو (؟ 4/5 دنسلا) « يه الإ مكغازأ نإ يدعب مكغيزي ال نح ابص ايندلا

 اهرافو اهليل ءاضيبلا لثم ىلع مكتكرت دقل : هلوقلو .(۲۷/۱) مصاع يبأ نبال

 دبع انئدح لاق . دمحأ مامإلا هجرخأ" ةيراس نب ضابرعلا ثيدح نم دهاش" ءاوس

 نمحرلا دبع نع بيبح نب ةرمض نع خاص نبا ينعي ةيواعم انئدح يدهم نب نمحرلا

 ةظعوم كي هللا لوسر انظعو:لاق ةيراس نب ضابرعلا عم“ هنأ يملسلا ورمع نبا

 عدوم ةظعومل هذه نإ هللا لوسر اي انلقءبولقلا اهنم تلجوو نويعلا اهنم تفرذ

 يدعب اهنع غيزي ال اهراهنك اهليل ءاضيبلا ىلع مكتكرت دق :لاق »« انيلإ دهعت اذامف

 مصاع يبأ نبال ةنسلا يق وهو ۱۲/64 دنسملا) « ثيدحلا ... كلاه الإ

 )٩5/۱(. ملعلا باتك: كردتسملا يف مكاحلاو «(۲۷/۱)



 ۹۹۱ ةنسلا عابثا باتك

 نع يدع نبا ايركز ان ريم نب هللا دبع نب دمحم انئدح (۲)

 اذإ رمع نبا ناك رر :لاق "رفعح يبأ نع ةقوس نبا نع "كرابلا نبا ۰ . م )°( , 0 )بم ۳

"60۳ 
 ۰ ( هنود

 دحاو ريغو ءارغم نب نهرلا دبعو ةنييع نب نایفس هاور : تلق

 . ")رمع نب هللا دبع عم ريمع نب دیبع ةصق

 قرشاعلا نم لضاف ظفاح ةقث «نمحرلا دبع وبأ «قوكلا ميملا نوكسب : ينادمحلا وه (۱)

 . (80١/؟ بیرقتل) ع /نیتئامو نيثالثو عبرأ ةنس تام

 قرشاعلا رابك نم «ظفحي لیلح ةقث « دادغب ليزن ىحي وبأ یهالوم يميتلا وه (۲)

 ق س ت دم م خب / نيتئامو ةرشع ينئا وأ ةرشع ىدحإ ةنس تام

 .(۲۱/۱ بيرقتلا)

 ,دهاجب داوج ملاع هيقف تبث ةقث «ةلظنح يب ىلوم يزورملا كرابملا نب هللا دبع (۳)

 . ع | ةئامو نینامنو ىدحإ ةنس تام «ةنماثلا نم ريخلا لاصح هيف تعمج

 (440 ١/ بیرقتلا )

 ةقث ,دباعلا يثوكلا ركب وبأ «ةفيفخلا نونلاو ةمجعلا حتفب «يونغلا ةقوس نب دمحم (4)
 . ۱5۸ /۲ بيرقتلا ) ةسماخلا نم دباع «يضرم

 نم لضاف ةقث «رقابلا رفعج وبآ «بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب دمحم (5)
 (۱۹۲ /۲ بيرقتلا ) ع / ةئامو ةرشع عضب ةنس تام «ةعبارلا

 . تاقث رثألا اذه لاحر (7)

 . (44 /5 ) فارشألا ةفحت يف يزملا هلثم لاق (۷)



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 رفعج يبأ نع يدوعسلا نع هدنسم يف ىسلايطلا دواد وبا هاورو

 (دیبع ةصقب همامتب نيسحلا نب يلع نبا دمحم

 . ةرشعلا ديناسملا دئاوز يق هتنيب امك

 وبأ انث "ةر نب یی انثدح لاق رامع نب ماشه انثدح (۳)

 ةرم نب ريثكو دوسألا نب ريمع نع ؟ةمقلع نب رصن ةمقلع

 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع يمرضحل ا

 نم اهرضي ال ك هللا رمأ ىلع ةماوق ىمأ نم ةفئاط لازت ال

 اهفلاخ

 نب دیبع امنیب : لاق نيسح نب يلع نب دمحم ان لاق يدوعسلا انث دواد وبآ لاق (۱)

 لثم : كيو هللا لوسر لاق هثيدح يف ريمع نبا لاقف هدنع رمع نباو ثدحي ريمع

 لاقف « اهتحطن ءالؤه تتأ ناو « اهتحطن ءالوه تتآ اذإ نيضبر نيب ةاشك قفانملا
 نبا ظاتعاف نيضبرو نيمنغ يف افلتخاف نيمنغ نيب : لاق امنإ كلذك سيل :رمع نبا

 .( ۲4۸ ص دنسملا ) . لقأ ۸ # هللا لوسر تعم نأ الول : لاقو رمع

 ءةنماثلا نم ردقلاب يمر ةقث «يضاقلا يقشمدلا نمحرلا دبع وبأ ءيمرضحلا دقاو نبا (۲)

 . ع /ةنس نونامث هلو حيحصلا ىلع ةئامو نينامثو ثالث ةنس تام

 .(515 /۲ بيرقتلا )

 . (۲۹۹ /۲ بيرقتلا ) ةثلاثلا نم لوبقم «يصمحلا (۲)

 نکس يصمح «ضايع ابأ نيكيو ءرغصي دقو نونلاب يسنعلا دوسألا نب ورمع (4)

 /۲ بيرقتلا ) ةيواعم ةفالخ يف تام « نيعباتلا رابك نم دباع ةقث « مرضخم ءايراد

 . ٥

 . (۱۳۳ /۲ بیرقتلا ) ةباحصلا يف هّدع نم مهوو « ةيناثلا نم ةقث «يصمحلا (ه)



 ۹۴۳ ةنسلا عابثا باتك

 ثيدح نمو “نايفس يبأ نب ةيواعم قيرط نم ناخيشلا هجرحآ

 0ش ةبعش نبا ةريغملا

 . "”امهريغو نابوثو رباج ثيدح نم هحیحص یف ملسم هاورو

 نب ركب انن عیلم نب حارجلا انث رامع نب ماشه انثدح )٤(

 عم نيتلبقلا ىلص دق ناكو - (۳نالونلا ةبنع ابأ تعمس لاق ةعرز

 )١514/١( نيدلا يف هقفي اريخ هب هللا دري نم باب «ملعلا باتك :يراخبلا (۱)

 لوسرللو هسمخ هلل ناف :ىلاعت هللا لوق باب ءسمخلا ضرف باتكو
 :ع هلوق باب « ةرامإلا باتك يف ملسم مامإلا هحرخأو ءامهريغ يقو )١١07/5(

 . (۱۵۲ /۳ ) مهفلاخ نم مهرضي ال قحلا ىلع نيرهاظ ىمأ نم ةفئاط لازت ال

 باب قنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتكو «(577/5) بقانلا باتك يف :يراخبلا (۲)

 ملعلا لهأ مهو قحلا ىلع نيرهاظ ىمأ نم ةفئاط لازت ال : ## لوسرلا لوق

 اذإ ءيشل انلوق امنإ : ىلاعت هللا لوق باب « ديحوتلا باتك يفو (۲۹۲/۱۳)

 لازت ال »: ك هلوق باب « ةرامالا باتك يف ملسم دنعو «(44۲/۱۳) ٩.۰ هاندرأ

 .(۱5۲۳/۳) « مهفلاخ نم مهرضي ال قحلا ىلع نيرهاظ قم نم ةفئاط

 باتك «ينزلا سايإ نب ةرق ثيدح نم نابح نبا هجرخأو «ملسم يف قباسلا عضولا (۳)

 .(۱5۱/۱ حيحصلا) ةعاسلا مايق ىلإ ثيدحلا باحصأل ةرصنلا تابثإ ركذ «ملعلا

 . (۱۲ /۱بیرقتلا) ق س / ةعباسلا نم قودص يصمحلا نمحرلا دبع وبأ (4) .

 . (۱۰5/۱ بیرقتل) ق /ةسماخلا نم لوبقم يماشلا ينالوخلا ةعرز نب ركب (5)
 وأ ةبنع نب هللا دبع همسا :ليق «ينالوخلا ,ةدحولا نونلا حتفو هلوأ رسکب :ةبنع وبآ )١(

 «صمح لزن «هري مو هج يبلا دهع يف ملسا :لاقيو «ثیدح هل يباحص «ةرامع

 (4۵۷ /۲ بيرقتلا ) ق/ حيحصلا ىلع كلملا دبع ةفالخ يف تام



 : لوقی - ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 .)هتعاط يف مهلمعتسی اًسرغ نيدلا اذه يف سرغي هللا لازی ال

 . "هيلع ماشه عبوت دقو «تاقث مهلك هلاجر حيحص دانسإ اذه

5 35 8 5 ۲ ۳ ۳( 
 . هب حارجلا نع ةجراخ نب مثيهلا قيرط نم هحيحص يف نابح نبا هاور

 © لا دلاح وبآ انث (*دیعس نب هللا دبع دیعس وبأ انثدح 2(

 : لاق هللا دبع نب رباح نع "یمشلا نع رک ذی 29 اًدلاحم تعمس

 بيذهتلا بیذق ينو )٤/ ١47(« ةباصإلا يف ثيدحلا اذه ظفاحلا ركذ )١(

(۱۹۰/۱۲). 

 مثيطلا هعبات نکل (۳۲۰/۲ بیرقتلا) نقلتي راصف ربك رامع نب ماشه هيف ثيدحلا (۲)
 نب ركب هیفو «بیرقتلا يف امك قودص وهو يريصوبلا هيلإ راشآ امك ةجراح نبا

 نبا قیئوت ىلع هقيثوت يف دمتعا يريصوبلا لعلو « بيرقتلا يف امك لوبقم ةعرز
 2:57ص يكنملا مراصلا رظنا ءروهمجلا اهيلع هقفاوي ال سسأ ىلع مئاقلا نابح

 . (۳۱۶ /۳) ثيغملا حتفو « )5/١ ١( نازیلا ناسلو

 دنسم يف وهو 2 ۸۸ مقر « ملعلا يف ةبغر هل نميف باب « ملعلا باتك «دراوملا :رظنا (۲)

 . 5١١/14( ) ده مامالا

 نيتئامو نيسمخو عبس ةنس تام قرشاعلا راغص نم « ةقثء يفوكلا جشألا ديعس وبأ )٤(

 . (4۱۹ /۱ بيرقتلا) ع/

 قنماثلا نم ئطخي قودص قوكلا رمحألا دلاخ وبأ «يدزألا نايح نب نامیلس وه (ه)

 . ( ۳۲۲/۱ بیرقتلا) 4/ اهلبق وأ ةئامو نيعست ةنس تام

 سيل «يفوكلا ورمع وبآ «ميملا نوکسب ينادمملا ریمع نب ديعس نب دلاج وه (5)

 نيعبرأو عبرآ ةنس تام «ةسداسلا راغص نم «هرمع رخآ يف ریغت دقو «يوقلاب

 .( ۲۲۹/۲ بیرقتلا ) ؛ م /ةئامو

 «ةثلاثلا نم «لضاف هيقف روهشم ةقث « ورمع وبأ « يعشلا لیحارش نب رماع وه (۷)



 ۹و ةنسلا عابثا باتک

 : لاقف طسوالا طلا يف هدي عضو مث «هراسي نع نيطخ طحو «هنیکب

 امیقسم يطارص اذه ناو :ةیألا هذه الت مث هللا لیبس اذه

 ١ 5000 531 ا
 . ۱ 4 هلیبس نع مكب قرفف لبسلا اوعبتت الو هوعبت اذ

 (دیعس نب دلاجم لجأ نم لاقم هيف دانسإ اذه

 . (۳۸۷/۱ بيرقتلا ) ع / ةئالا دعب تام هنم هقفأ تیر ام : لوحكم لاق ˆ

 )١( ماعنألا ةروس ] ١57[ .

 ۰۱۳/۱ ( ةنسلا ) يف مصاع يبأ نبا هب دلاحب قيرط نم هجرخأ ثيدحلاو (۲)

 ۰۱۲ص ( ةعيرشلا ) يف يرحالاو .هص ( ةنسلا ) يف يزورملا رصن نبا دمحو
 ننس يف ءاج ام وهو فعضلا اذه ربجي دهاش هل نكل فيعض دلاحجم هيفو

 لئاو يبأ نع ةلدمب نب مصاع اش ديز نب دامح انث نافع انريخأ :لاق يمرادلا

 : لاق دوعسم نب هللا دبع نع

 طخ مث « هللا ليبس اذه » : لاق مث اطخ اموي 48 هللا لوسر انل طخ
 ناطيش اهنم ليبس لك ىلع لبس هذه : لاق مث هلامش نعو هنيمب نع اطوطح

 قرفتف لبسلا اوعبتت الو هوعبتاف امیقتسم ىطارص اذه نأو ]) :الت مث هيلإ وعدي

 نم هجرخأو 1۷ /۱ ) يأرلا ذحأ ةيهارك يف باب ةمدقملا « يمرادلا ننس

 ةنسلا يف يزورلا رصن نب دمحمو (۱۳/۱) ةنسلا يف مصاع يبأ نبا هحولا اذه

 يف مكاحلاو ۰۳۳ص يسلايطلا دواد وبأو ۱۰ ص ةعیرشلا ف يرجالاو 6 ص



 هالي“

 يرهشلا ضوع.د يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ٩ قيقفحت -

 4 هللا لوسر ثيدح ميظعت باب (۱)

 نب درب يئدح «ةرمح نب ى انت «رامع نب ماشه انثدح (7)

 تماصلا نب ةدابع نأ )هیبآ نع (ةصیبق نب قاحسإ نع ()نانس

 ةيواعم عم ازغ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بحاص بيقنلا يراصنألا
 املف هيفو ةضفلاب بهذلا عيب ةدابع راكنإ يف ثيدحلا ركذف «مورلا ضرأ

 :باطخا نب رمع هل لاقف « ةنيدملاب قحل لفق

 هتنکاسم نم لاق امو ةصقلا هيلع صقف دیلولا ابأ اي كمدقأ ام

 ۸و دانسالا حیحص ثيدح اذه : لاقو (۲۱۸ /۲ ) ریسفتلا باتک كردتسلا

 . هاجرخی

 هثیدح نأ الا دوجنلا يبأ نب مصاع ريغ تاقث مهلك دانسالا لاحرف «لاق امك وهو

 يل هثیدحو «ةءارقلا يق ةجح یاهوآ هل قودص :هنع رجح نبا لاق «نسح

 . (۳۸۳/۱ بيرقتلا ) نورقم نيحيحصلا

 ةسماخلا نم «ردقلاب يمر «قودص «شيرق ىلوم « ةرصبلا ليزن يقشمدلا ءالعلا وبأ )١(

 . ٩9( /۱ بیرقتلا) 4 خب

 نیرشعلا دودح يف ناك «ةسداسلا نم «لسري قودص يماشلا يعازخلا بيؤذ نبا (۲)

 . (1۰/۱بیرقتلا) ق / ةئامو

 وبأ يعازخلا ةنكاس مال امهنیب نیتحوتفم نیتلمهع ةلحلح نب بیژذ نب ةصيبق وه (۲)

 ةنس تام ةيژر هلو «ةباحصلا دالوآ نم قشمد لیزن ندلا قاحسإ وبأ وأ «ديعس

 . ( ۱۲۲/۲ بیرقتلا ) ع/ نینامنو عضب



 ۹۷ ةنسلا عابتا باتك

 اهيف تسل اًضرأ هللا حّبقف ءكضرأ ىلإ ديلولا ابأ اي عجرا :لاقف

 لاق ام ىلع سانلا لمحاو هيلع كل ةرمإ ال ةيواعم ىلإ بتكو «كلاثمأو

 . رمألا وه هناف

 ةصقلا هذه یوس ةدابع ثيدح نم )نیحیحصلا يف هلصأ :تلق

 0 (تصقلا كردي ملةصيبق نأل لسرم هتروصو )اه رکذ يلا

 عش نع )دیعس نب یی انث ٩ یلهابلا دالخ نب ركب وبأ انثدح 7

 هلعلو (۲4۹/4) هفارطآ يف يزلا هركذي مو يراخبلا يف هدحآ مو رکذ اذک (۱)

 فرصلا باب « ةاقاسلا باتک : ملسم يف وهف نیحیحصلا ىلإ حیحصلا نم فحصت

 .(۱۲۱۰ /۳ ر ادقن قرولاب بهذلا عیبو

 . (۷/۲ ) ءالبلا مالعأ ريس يق يهذلا دانسالا اذهب ةصقلا هذه دروآ (۲)

 دقو (۲۵5 /4 فارشألا ةفحت ) ةدابع قلی ۸ ةصيبق : لاقف كلذ ىلإ يزلا هقبس (۳)

 ةروتبم لصألا يف ةرابعلا تءاج

 ةنس تام ةرشاعلا نم ةقث « يرصبلا ركب وبأ « يلهابلا ريثك نب دالخ نب دمحم (4)

 . ( ۱۵۹/۲ بيرقتلا ) ق س د م / حيحصلا ىلع نيتئامو نيعبرأ

 23 نیعستو نامث ةنس تام ةعساتلا رابك نم « ظفاح نقتم ةقث ,يرصبلا ناطقلا (ه)

 .( "11 بيرقتلا )

 ةقث «يرصبلا مث يطساولا ماطسب وبأ مهالوم يكتعلا درولا نب جاجحلا نب ةبعش وه (5)

 دقو 551١/١(. بيرقتلا ) ع /ةئامو نيتس ةنس تام ةعباسلا نم « نقتم ظفاح

 . ( 185 /۷ ) فارشألا ةفحت يف امك تبثأ ام باوصلاو لصألا نم طقس



 باع

 يرهشلا ضوع.د قيقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۸

 : لاق دوعسم نبا هللا دبع نع “هللا دبع نب نوع انبأ ؟)نالجع نبا نع

 هللا لوسرب اونظف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع مکتئدح اذإ ))

 . 0 هاقتأو هادهأو هانهأ وه يذلا ملسو هيلع هللا یلص

 هللا دبع نم عمسی مل هللا دبع نب نوع : عاطقنا هيف دانسإ اذه

 (*)د وعسم نبا

 هدانسإب نالجع نبا نع نايفس نع هدنسم يف '”رمع يبأ نبا هاور

 نع «دیعس نب یی ان ۰ راشب نب دمحم اندح (۸) 3 2 3 3

 نم «ةريره يبأ ثيداحأ هيلع طلتحا هنأ الإ قودص « يندملا نالجع نب دمحم وه (۱)

 ١9٠0(. /۲ بيرقتلا ) 4 م تح /ةئامو نيعبرأو نامت ةنس تام ةسماخلا

 نم «دباع ةقث ؛قوكلا هللا دبع وبأ «يلذملا دوعسم نب ةبقع نب هللا دبع نب نوع وه (۲)
 . ( ۹٠/۲ بيرقتلا ) 4 م / ةئامو نيرشع ةنس لبق تام ةعبارلا

 نب ىج قيرط نم دنسملا يف دمحأ مامالا هجرخأ رثألا اذه (۳)

 ثيدحلا ىلع ادیج ركاش دمحأل اقیلعت رظناو ۵۰ ۳۸۵ ١/ ) هب ديعس

 .دنسملا يف ۹۸۰ مقر

 (۱۷۲/۸) بيذهتلا بيذهت رظناو (۱۳۲ /۷ ) فارشألا ةفحت يف هركذ (4)
 حيحص دنسب هدعب فلؤملا هقاس نكل عاطقنا هيف يريصوبلا ركذ امك ثيدحلاو

  هنع هللا يضر بلاط يبا نب يلع قيرط نم
 . دوقفم هدنسمو دنسملا بحاص ندعلا رمع يبأ نب ىج نب دمحم (5)

 عضب هلو نيتئامو نیس و نيتنثا ةنس تام «ةرشاعلا نم ةقث «رادنب ركب وبأ (5)



 ۹۹ ةنسلا عابثا باتک

 نهرلا دبع يبأ نع ۰ يرتخبلا يبأ نع ٠ ةرم نب ورمع نع ةبعش 1 (۲) م بری 1 ۱( ى

 :لاق بلاط يبأ نب ىلع نع "”يملسلا

 هب اونظف اثيدح ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نع مكتثدح اذإ ))

 . (( هاقتأو هادهأو هانهأ وه يذلا

 دواد وبأ هاور «نيحيحصلا يف ممم جتحم هلاجر حيحص دانسإ اذه

 . هنتم و هدانسإب ةبعش نع ؟"هدنسم يف يسلايطلا

 هرم نب ورمع نع رعسم نع یی نع هدنسم يف ددسم هاورو

 انث نطق وبآ انئدح هدنسم يف عینم نب دمحأ هاورو «هنتمو هدانسإب هرک ذف

 نع لئاسلا نيآ :لاقف نذولا موی نيح انيلإ جرخو: دازو هركذف ةبعش

 . '”نسح رتو نیح اذه ؟رتولا

 .(۱8۷/ ۳ بيرقتلا ) ع / ةنس نونامثو

 نم یاحرالاب يمرو «سلدي ال ناك «دباع ةقث « ىمعألا ؛فوكلا ةرم نب ورمع (۱)
 . (۷۸/۲ بيرقتلا ) ع / اهلبق ليقو ةئامو ةرشع نامن ةنس تام ةسماخلا

 نارمع يبأ نبا «ةمجعم امهنيب ةانثملاو ةدحوملا حتفب يرتخبلا وبأ زوريف نب ديعس وه (۲)
 تام «ةثلاثلا نم «لاسرإلا ريثك« ليلق عيشت هيف «تبث ةقث « يفوكلا مهالوم يئاطلا

 . (۳۰۳/۱ بيرقتلا ) ع / نينامثو ثالث ةنس

 روهشم «يرقلا يثوكلا ءايلا ديدشتو « ةدحوملا حتفب ةعيبر نب بيبح نب هللا دبع (۲)
 ع / نيعبسلا دعب تام ةيناثلا نم «تبث ةقن «ةبحص هيبألو هتينكب

 . 64۰۸/۱ بیرقتلا )

 . (۱۲۳/۱) هب ةبعش قیرط نم دمحأ مامالا دنسم يف وهو ۰۱ص (8)
 نيح : باوصلا لعلو . لإ ... نذؤملا موي نيح لصألا يف ةرابعلا تءاج اذکم (5)



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 نع ثیدخا يف يقوتلا باب (۲)
 ج هللا لوسر

 نبا نع داعم نب ذاعم انث ()ةبیش يبأ نب ركب وبأ انثدح )٩(

 نب ورمع نع ()هیبآ نع '”يميتلا ميهاربإ نع نيطبلا ملسم انث ")نوع

 يلع جرخ (4۷۹/۲) يقهيبلل نتسلاو (۱۲/۱) دنسملا يف امك نذؤملا بوث

 رتولا ةعاس معن ؟رتولا نع نولئاسلا نيأ :هيفو حابنلا نبا بوث نيح هنع هللا يضر

 . هذه « هذه

 ركب وبأ « لصألا يطساولا نامثع نب ميهاربإ ةبيش يبأ نب دمحم نب هللا دبع وه )١١(

 م خ /نیتئامو نيثالثو سم ةنس تام ةرشاعلا نم ظفاح ةقث يفوكلا ةبيش يبأ نبا

 .( 448/١ بيرقتلا) ق سد

 ةعساتلا رابك نم نقتم ةقث يضاقلا يرصبلا ىثملا وبأ يربنعلا ناسح نب رصن نبا (۲)

 . ( ۲۵۷/۲ بیرقتلا) ع / ةئامو نيعستو تس ةنس تام

 ةسداسلا نم« لضاف تبث ةقن ,يرصبلا نوع وبآ نابطرأ نب نوع نب هللا دبع وه (۳۲)

 . ( 1۳۹/۱ بيرقتلا ١ ع/

 نم ةقث يئوكلا هللا دبع وبآ « نارمع يبأ نب لاقیو «نیطبلا نارمع نب ملسم وه (4)

 . ( ۲4/۲ بیرقتلا) ع / ةسداسلا

 هنأ الا ةقث دباعلا ءيفوكلا ءامسأ ابآ نكي « يميتلا كيرش نب ديزي نب میهارب وه (۵)

 ةنس نوعبرآ هلو نيعستو نيتنثا ةنس تام <« ةسماخلا نم سلدیو لسری

 . (45/۱ بیرقتلا ) ع/

 ( ۳۳/۲ بيرقتلا) ةيناثلا نم « ةقث يفوكلا يميتلا قراط نب كيرش نب ديزي وه (5)



 ۱۰ ةنسلا عابثا باتک

 لاق « هيف هتيتأ الا سيمح ةيشع دوعسم نبا نأطحأ ام : لاق ؟)نومیم

 ناك املف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق طق ءيشب لوقي هتعس امف

 هيلإ ترظنف سكنف «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةيشع تاذ

 : لاق .هحادوآ تحفتناو هانيع تقرورغا دق هصيمق رارزأ ةللحم مئاق وهو

 . كلذب اهيبش وأ .كلذ نم ابيرق وأ ءكلذ قوف وأ « كلذ نود وأ

 . هتاور عيمجب ناخيشلا جتحا حيحص دانسإ اذه

 هللا لوسر لاق امك وأ :هرخآ نوع نبا قيرط نم ")مک اما هاور

 اریثک افالتخا نیطبلا نارمع نب ملسم ىلع هيف فلتحا دقو : تلق

PD 1 ۰ ۳نب ةديبع يبأ نع هنع لیقو «ينابيشلا ( ورمع ) يبأ نع هنع ليقف / ۳ نأ =  

 نع هنع ليقو «يملسلا نمحرلا دبع يبأ نع هنع ليقو «دوعسم نب هللا دبع

 نوميم نب ورمع نع هنع ليقو «نومیم نب ورمع نع يميتلا ميهاربإ

 دوعسم نبا نع مهلك

 ةقث ‹ روهشم مرضخ «ىجحي وبأ لاقيو هللا دبع وبأ يدوألا نوميم نب ورمع وه (۱)

 . (۸۰/۲ بیرقتلا ) ع | اهدعب لیقو نيعبسو عبرأ ةنس تام دباع

 يمرادلا ننسو «(45۲ /۱) دمحأ دنسم يف وهو (۱۱۱/۱) ملعلا باتک :كردتسملا (۲)

(۸۳/۱)- 

 ربخلا ةقفاوم رظنا تبثآ ام حیحصلاو دئاوزلا تاطوطخم نم طقاس نیسوقلا نيب ام (۳)

 .(۳۸۷/۱) ربخا

i 



 هك

 يرهشلا ضوع.د قيقحت -

 اًنتمو اًدانسإ اهلمكأ نوع نبا ةياورو :لحدملا يق يقهيبلا لاق

 . ملعأ هللاو اهظفحأو

 نيطبلا ملسم انث يدوعسملا نع هدنسم يت يسلايطلا دواد وبأ هاورو

 اهيف لوقي هعمسأ ال ةنس هللا دبع ىلإ تفلتحا :لاق نوميم نب ورمع نع

 :لاقف ثيدح موي تاذ یرح هنأ الإ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق

 ردحني قرعلا لعجو برك هالعف « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 نم بيرق امأو كلذ نود امأو كلذ قوف امأ :لاق مث «هيبنج نم

 00 كلذ

 يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 نوع نبا نع ذاعم نب ذاعم انث ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح (۱۰)

 اذإ  هنع هللا يضر كلام نب سن ناك :لاق نیربس نب دمحم نع

 امكوأ :لاق هنم غرفف اثیدح ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نع ثدح

 "ملعلا باتك "دواد يبأ يسلايطلا دنسم بيترت يف " دوبعملا ةحنم رظنا (۱)

 اًملع ملعت نم ديعوو ## هللا لوسر نع ثيدحلا ةياور ين زارتحالا باب

 ناك نم باب" لصافلا ثدحملا يف نيطبلا ملسم قيرط نم وهو (۳۷/۱)"همتکف

 قالحأل عماجلا رظناو 44ص ككشتلا رثكيو اهاقوتيو ةياورلا بيهتي
 يف رجح نبا لاقو ۳۱۰ص " ةيافكلا"و (۸/۲-۹-۲۳۹) عماسلا بادآو يوارلا

 يقهيبلا مالك لقنو «حيحص فوقوم اذه: اهدعب امو (۳۸۷/۱) ربخلا ربخلا ةقفاوم

 كلت عضاوم نيبو «نيطبلا ملسم ىلع هيف فالتحالا ىلإ راشأو لحدملا يف

 . تاياورلا

 ةنس تام « ةثلاثلا نم «دباع «تبث ةقث « يرصبلا « ةرمع يبأ نب ركب وبأ يراصنألا (۲)
 . ( ۱١۹/۲ بيرقتلا ) عا ةئامو رشع



 ۱ ةنسلا عابثا باتك ۱

 ۱ .٠ لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق

 هتاور عيمجب اجتحا دقف نيخيشلا طرش ىلع حيحص دانسإ اذه

 طايتحالاو رذحلا نم سنأ هلعف ام وحن ةباحصلا نم ةعامج نع انيور دقو

 د وعسم نبا مهنم

 /ح/ ةبعش نع ")ردنغ انث ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح (۱۱)

 ورمع نع ةبعش انث يدهم نب نمحرلا دبع انث راشب نب دمحم انثدحو

 انثدح : مقرأ نب ديزل انلق : لاق *ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع ةرم نبا

 :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نع

 . ديدش ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثيدحلاو انيسنو انربك

 ةياورلا بيهتي ناك نم باب" لصافلا ثدحملا" يف" يزمرهمارلا" هجرخأ ثيدحلا (۱)

 . ۳۱۱ ص «"ةيافكلا" يف بيطخلاو ,.ه5 . ص" ككشتلا رثكيو اهاقوتيو

 (۲۹۰/۱) ربخلا ربخلا ةقفاوم يف رجح نبا هجرخأ دقو . هلبق يذلا ثيدحلا رظنا (۲)

 . ةحام نبا نم عضوملا اذه ىلإ راشأو حيحص فوقوم اذه :لاقو

 الإ باتكلا حيحص «ةقث «ردنغب فورعملا يرصبلا «يندملا رفعج نب دمحم وه «ردنغ (۲)

 .( بيرقتلا )ع/ نيعستو عبرأ وأ ثالث ةنس تام «ةعساتلا نم ةلفغ هيف نأ

 نيعستو نان ةنس تام «ةعساتلا نم «تبث ةقث يرصبلا ديعس وبأ مهالوم يربنعلا (4)

 . ( 4459/١ بيرقتلا ) ع/ ةئامو

 ةعقوب تام «رمع نم هعاس يف فلتحا ةيناثلا نم ةقث وکلا مث يندملا يراصنألا (5)

 . ( 455/١ بيرقتلا ) ع/ قرغ ليقو نينامثو تس ةنس محامجلا



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز يف ةجاجزلا حابصم ۱۰ ٤

 ف مه جتم «تاقث مهلك هلاجر حیحص دانسإ اذه

 . °” ةتسلا بتكلا

 نع دلاجم نع ؟)دیز نب دامح انث ةدبع نب دمحأ انثدح (۱۲)

 ةفوكلا ىلإ باطخلا نب رمع انثعب لاق ”بعك نب ةظرق نع يبعشلا

 تيشم ىل نوردتأ :لاقف ؟"رارص هل لاقي عضوم ىلإ انعم ىشمف انعيشو

 بلاط يبأ نب يلع لئاضف نم باب «ةباحصلا لئاضف باتك :ملسم مامإلا هجرحآ (۱)

 هدنسم يف يسلايطلا دواد وبأ هجرخأو ۰۳۷-۳۲ مقر(٤/۱۸۷۳) هنع هللا يضر

 اهاقوتيو ةياورلا بيهتي ناك نم باب"لصافلا ثدحا" ف يزمرهمارلاو ۳٩۰ص

 ثيدحلا ةياور يق ءاج ام باب" ةيافكلا " يف بيطخلاو ۰۱ ص ككشتلا رثكيو

 .۲ 15 ص اّبحاو كلذ ىأر نمو ظفللا ىلع

 نيعبرأو سم ةنس تام ةرشاعلا نم بصنلاب يمر يرصبلا هللا دبع وبأ يبضلا (۲)

 .( 7١/١ بيرقتلا 4م نيتئامو

 هلعلو اريرض ناك هنإ :ليق هیقف تبث ةقث يرصبلا ليعامسإ وبآ ءيمضهجلا يدزألا (۲)

 ةئامو نيعبسو عست ةنس تام «ةنماثلا رابك نم «بتكي ناك هنأ حص هنأل ؛هيلع أرط

 . ( ۱۹۷/۱ بیرقتلا ) ع/

 نيسمخلا دودح يف تامو قارعلاب حوتفلا دهش «يباحص «يراصنألا ةبلعت نبا (5)

 وهو" ةظيرق" لصألا يف عقور« ۱۲4/۲ بیرقتلا ) ق س / حیحصلا ىلع
 . (فیحصت

 هنأ : ليق «ءلهشألا دبع يبل مطأ وأ ءام وأ لبحهینا لثم هرخآو هلوآ رسکب رارص (م)

 .(۳۹۸/۳) نادلبلا مجعم قارعلا قیرط ىلع ةنيدلا نم لايمأ ةثالث ىلع عضوم



 ۱۰۵ ةنسلا عابثا باتک

 راصنألا قحلو ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ةبحص ّقحل : انلق ؟مکعم

 هوظفحت نأ تدرأف هب مكثدحأ نأ تدرآ ثيدحل مکعم تیشم کل :لاق

 :مکعم ياشمل

 «لحرلا زیزهک زیزه مهرودص يف نآرقلل موق ىلع نومدقتس مكنإ

 ةياورلا اولقأف هيف دمحم باحصأ اولاقو مهقانعآ مكيلإ اودم مک ور اذإف

 . مککیرش انآ و ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نع
 نع دلاجم هب درفني ۸ نکل دلاج لجأ نم لاقم هيف دانسإ اذه

 نع مصألا بوقعي نب دمحم نع كردتسملا يف مكاحلا هاور دقف يبعشلا

 ةنيبع نبا نع بهو يبأ نع مكحلا دبع نب هللا دبع نب دمحم

 قرط هلو دانسإلا حيحص ثيدح اذه : لاقو هب يعشلا نع “نايب نع

 هللا ىلص هللا لوسر عم يباحص بعك نب ةظرقو : لاق ركاذتو عمجت
 . "مهي اجتحا دقف هتاور امأو : لاق. ملسو هيلع

 . (۱۲۹/۱ بيرقتلا ) ع ةسماخلا نم تبث ةقث وکلا رشب وبأ يسمحألا رشب نبا (۱)

 نم لضافلا ثدحا يف وهو يبهذلا هقفاوو (۱۰۲/۱)" ملعلا باتك" كردتسملا (۲)

 ركذ باب هلضفو ملعلا نايب عماج" يف ربلا دبع نبا هجرحأو ۵۵۳ص يعشلا قيرط

 نع نایب قيرط نم(۱4۷/۲) «هيف هقفتلاو هل مهفتلا نود ثيدحلا نم راثكإلا مذ نم

 نيردصملا فو (۳۱۵/۱)" مزح نبال ماكحألا لوصأ يف ماكحألا" رظناو يعشلا
 لهأ هب لدتسي دق امل درو هاضتقمل حاضيإو ثيدحلا اذه يف يفاو ثحب نيريحألا

 امهرظناف هنم عدبلاو ءاوهألا

 بأ ٤



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 كلام نب دعس تبحص : لاق "ديزي نب بئاسلا نع "دیعس نب ىيحي
 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ثدحي هتعمس امف ةكم ىلإ ةنيدملا نم

 (دحاو ثيدحب

 .فوقوم حيحص دانسإ اذه

 ةدايزب دعس نب یی نع ةعي نبا قيرط نم هننس يف يقهيبلا هاور

 ۱ طلا ةقدص يف ةاكزلا يف

 نيعبرأو عبرأ ةنس تام «ةسماخلا نم تبث ةقث «يضاقلا ديعس وبأ «يندملا يراصنألا (۱)

 . ( ۳٤۸/۲ بيرقتلا ) ةئامو

 بئاسلاو"(۲۸۳/۳)فارشالا ةفحت رظنا هتبثأ ام باوصلاو"بيسملا " لصألا يف عقو (۲)

 نباب فرعيو «هبسن يف كلذ ريغ: ليقو « يدنكلا ةمامن نب ديعس نب ديزي نبا وه"
 رخآ وهو «كلذ لبق ليقو نيعستو ىدحإ ةنس تام «ريغص يباحص «رمنلا تحأ

 . ( ۲۸۳/۱ بيرقتلا ) ع/ ةباحصلا نم ةنيدملاب تام نم

 يف هدهاشع ثدح نم باب «داهجلا باتك «بئاسلا قيرط نم يراخبلا هجرحأ (۳)

 دوسألا نب دادقملاو ادعسو هللا ديبع نب ةحلط تبحص" هظفلو (”7/7) برحلا

 نع ثدحي مهنم ادحأ تعمس امف مهنع هللا يضر فوع نب نهرلا دبعو

 نب دامح قيرط نم وهو" دحأ موي نع ثدحي ةحلط تعمس نأ الإ 8 هللا لوسر

 يف نأ ريغ ةحام نبا نتمو دنس لثع ١( 44/9) تاقبطلا يف دعس نبا دنع ديز

 نب یی نع ثيللا قيرط نم حيحص دنسب ۷۰۲ ۵9۷ص لصافلا ثدحا

 نع ثدحي هتعم امف ةنس صاقو يبأ نبا دعس تبحص :لاق بئاسلا نع ديعس

 دنع" الإ" ظفل نأ وأ تددعت ةبحصلا لعلف" دحاو اثيدح ىلإ ك هللا لوسر

 ۱ . ملعأ هللاو ةدئاز يزمرهمارلا

 ننس يف وهو (۱۰/4) ءاطلخلا ةقدص باب قاکز لا باتک :یربکلا ننسلا )٤(



 ۱۰۷ ةنسلا عابتا باتک

 بذکلا دمعت يف ظيلغتلا باب (۳)

 8: هللا لوسر ىلع

 دمحم نع ()رشب نب دمحم انث ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح (۱4)

 :لاق ةريره يبأ نع ””ةملس يبأ نع "”ورمع نبا

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 رانلا نم هدعقم أوبتيلف لقأ ۸ ام يلع لوقت
 راسي نب ملسم قيرط نم قايسلا اذه ريغب هننس يف دواد وبأ هاور

 نيطيلخلا ىلع ةاكزلا يف ءاج امو نيطيلخلا ريسفت باب «ةاكزلا باتك :ييطقرادلا

 یلحاو 1 متاح يبأ نبال للعلا :رظنا .فيعض هدانساو (۱۰4/۲)

 .(۱۵۵/۲) ريبحلا صيخلتلاو «(07/5)

 ةفحت رظنا). فيحصت وهو" راشب نب دمحم دئاوزلا عوبطمو لصألا يف عقو (۱)

 دمحم "باوصلاو" ورمع نب دمحم ةمجرت يق بيذهتلا بیذقو (۱۷/۱۱) فارشألا

 ثالث ةنس تام ةعساتلا نم ظفاح ةقث «يفوكلا هللا دبع وبأ وهو يدبعلا رشب نبا

 . ۱4۷/۲ بيرقتلا ) ع/ نيتئامو

 سم ةنس تام ةسداسلا نم ماهوأ هل قودص «يندملا يثيللا صاقو نب ةمقلع نبا (۲)

 . ( ١195/7 بيرقتلا ١ ع/ حيحصلا ىلع ةئامو نيعبرأو

 :ليقو هللا دبع هما ليق «دملا «يرهزلا فوع نب نمحرلا دبع نب ةملس وبأ (۲)
 عضب ةنس هدلوم ناكو نيعستو عبرأ ةنس تام «ةثلاثلا نم رثكم ةقث «ليعامإ

 . ( ٤۳١/۲ بيرقتلا ١ ع/ نيرشعو



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

(MDa 0 0 ۳ 0 2 1نع ةميعن يبا نب ورمع قيرط نم كردتسملا يف مكاحلا هاورو  

 0 5 ۳) سلا
 مكاحلا نع هننس يف يقهيبلا هاورو . متا هقايسو هب راسي نب ملسم

 *)هرکذف دانسالاب

 . (55/5) " ایتفلا يف يقوتلا باب". ملعلا باتک (۱)

 يرفاعلا «ةميعن يبأ نب ورمع" وهو تبثأ ام باوصلاو " میعن يبأ " لصألا يف عقو (۲)

 . ( 2١/7 بيرقتلا ) د/ ةسداسلا نم لوبقم

 ريغ هتاورب ناخيشلا جتحا دق ثيدح اذه : مكاحلا لاقو (۱۰۳/۱) ملعلا باتك (۲)

 دحأ وهو يرفاعلا ورمع نب ركب هقثو دقو: لاق ( ةميعن يبأ نب ورمع نعي ) اذه

 . رصم لهأ ةمئأ

 )٤( لهجلاب ىضق وأ ىفأ نم باب «يضاقلا بادآ باتك «ىربكلا ننسلا )۱۱/۱۰(

 هل قودص" ةمقلع نب ورمع نب دمحم " هيف هحولا اذه نم ثيدحلا اذه :تلق

 يف صقنلا اذه ربجي ام ءاج نكل . بيرقتلا يف رجح نبا لاق امك «ماهوأ

 ديزي نب هللا دبع انثدح :لاقف (۳۲۱/۲) دنسملا يف دمحأ مامإلا جرحأ ثيح"دمحم"

 ورمع نع يرفاعملا ورمع نب ركب انث بويأ يبأ نبا يعي ديعس انث : لاق هباتك نم

 سأب ال دمحأ دنسو «هوحن ةريره يأ نع راسي نب ملسم نامثع يبأ نع ةميعن يبأ نبا
 ننسلا يف يقهيبلاو كردتسملا يف مكاحلا هجرحآ اذه دمحأ ثيدحو «تاعباتملا يف هب

 دنع ديعس يبأو ةداتق يأ نع هل دهشي ام درو ةريره يبأ ثيدحو. هجيرخت قبس امك

 ريغصلا عماجلا حيحص يف امك ينابلألا هححص دقو . بابلا اذه يف ةحام نبا

.)۲۷۲/۰( 



 ۱۰۹ ةنسلا عابثا_باتک

 نع ؟"يميتلا ىلعي نب ىي انث ةبيش يبأ نب ركب وبآ انثدح (۱۰)
 تعمس ةداتق يبأ نع "”بعك نب دبعم نع ('”قاحسإ نب دمحم

 ٠ : ربنملا اذه ىلع لوقي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 اقدص وأ اقح لقيلف يلع لاق نمف « نبيع ثيدحلا ةرثكو مكايإ

 رانلا نم هدعقم أوبتيلف لقأ مل ام يلع لقي نمو
 نبا ركب وب هاور *"قاحسا نبا سيلدتل :فيعض دانسإ اذه

 نم ةقث ٍقوكلا  ءاه هرخآو ةيناتحتلا ديدشتو ةلمهملا حتفو ميملا مضب ةايحا وبأ (۱)

 . ( ۳٠١/۲ بيرقتلا ١ ق س ت م/ ةنماثلا

 نم ردقلاو عيشتلاب يمر سلدي قودص «يزاغلا مامإ يندملا مهالوم يلطلا ركب وبأ (۲)

 . (۱44/۲ بيرقتلا) ٤م تح/ اهدعب لاقيو ةئامو نيسم ةنس تام ةسماخلا راغص

 ق س دح م خ(/ ةثلاثلا نم لوبقم «يندملا نيتحتفب يملسلا يراصنألا (۳)

 هتبثآ ام باوصلاو" برك يدعم" لصألا يف عقوو . ( ۲۱۲/۲ بيرقتلا )

 ١555/9(. فارشألا ةفحت رظنا)

 قيرط يف ثيدحتلاب حرص هنأل انه هرثأ عفترم قاحسإ نبا سيلدت :تلق (4)

 نكلو (۲۹۷/۰) هدنسم يف ده مامإلا اهركذ ثيدحلا اذهل هنع یرحآ

 :رجح نبا هيف لاق" بعك نب دبعم" اذه ةحام نبا قيرط يف یقیی

 .لوبقم

 ةريره يبأ نع هديؤي ام ءاج ثيح هدهاوشب ربجني فعضلا اذه نأ ريغ

 )١5( مقر ثيدحلا يف امك ديعس يبأو )١5(« مقر ثيدحلا يف امك

 = ,(091//ه) دنسملا يف دمحأ مامإلا قاحسإ نبا قيرط نم هجرخآ ثيدحلاو



 نع "””رهسم نب يلع انئدح دیعس نب ديوس انس ددح (۱)

 هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق : لاق ديعس يبأ نع “ةيطع نع *)فرطم

 هيف تبثتلاو 8 يبلا نع ثيدحلا ءاقتا باب ةمدقملا هننس يف يمرادلاو

 ثيدح اذه:لاقو (۱۱۱/۱) ملعلا باتك كردتسلا يف مكاحلاو (۷۷/۱)

 . دبعمل اًعباتم هدعب ركذو يهذلا هقفاوو هاحرخي ملو ملسم طرش ىلع

 حيحص يف امك ينابلألا هنسح دقو ۱۲۹۰ مقر(۷۳/۸٥) فنصملا )١(

 (؟147/4) ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس يف لاقو (*85/5) عماجلا

 قاحسإ نب دمحم تاعباتم ركذو "تاقث هلاجر نسح دانسإ اذه" :۱۷۰۳ مقر

 . اه سنأتسي

 وبأ يرابنألا هل لاقيو ةثلثماو ةلمهملا حتفب :يناثدحلا مث لصألا يورما لهس نبا (؟)

 هيف شحفأو «هثيدح نم سیل ام نقلتي راصف يمع هنأ الإ هسفن يف قودص .دمحم
 ق م/ ةنس ةئام هلو نيتئامو نيعبرأ ةنس تام ةرشاعلا ءامدق نم لوقلا نيعم نبا

 . ( ۳٤١/۱ بيرقتلا )

 يضاق «ییوکلا يشرقلا یاها رسكو ةلمهلا نوكسو ميملا مضب رهسم نب يلع وه (۲)
 عأ ةئامو نينامنو عست ةنس تام «ةنماثلا نم «رضأ ام دعب بئارغ هل ةقث «,لصولا

 . ( ٤٤/۲ بیرقتلا )

 وبأ «ییوکلا فیرط نبا «ةروسكملا ءارلا دیدشتو هیناث حتفو هلوآ مضب :فرطم وه (4)

 نيعبرأو ىدحإ ةنس تام ةسداسلا راغص نم لضاف ةقث نمهرلا دبع وبآ وأ ركب

 . ( ۲۵۳/۲ بیرقتلا ) ع/ كلذ دعب وأ ةئامو

 حتفب دما يقوعلا «ةففخم نون اهدعب ميلا مضب «ةدانج نب دعس نب ةيطع وه (ه)



 ۱۹۰ ۱ ةنسلا عابثا باتک

 .رانلا نم هدعقم أوبتيلف ادمعتم يلع بذک نم : ملسو

 . ؟)ةیطع فعضل فیعض دانسإ اذه
u 7 £فرطم نع دمحم نب طابسأ نع هدنسم يف ةبيش يبأ نب ركب وبآ هاور (۲) ۰ ” . 

 ةثلاثلا نم اًسلدم ايعيش ناك ءاريثك ىطخي قودص «نسحلا وبأ يقوكلا ةلمهملاو ميحلا

 . ( ۲٤/۲ بيرقتلا ١ ق ت د خب/ ةئامو ةرشع ىدحإ ةنس تام

 قرط نم ءاج دقف حيحص نتلا نأ ريغ يريصوبلا هيلإ راشأ ام هيف ثيدحلا اذه (۱)

 حيحص هنأ :لاقو" عماجلا حيحص" يف ينابلألا كلذ ركذ نيتسلا ىلع وبرت ةديدع

 .(۳۵۱/۵) رتاوتم
 . 1۲۹۹ مقر (51/4 /۸) فنصلا (۲)



 قا

MD, 1 ۲1 ()م .  

 يبا نع ̀ ةبقع نب یسوم نع ' "ریثک يبأ نب رفعج نب دمحم نع

 هللا لوسر نأ دوعسم نب هللا دبع نع "”صوحألا يبأ نع ("قاحس)

 هللا مالك مالكلا نسحأو «یدشاو مالكلا ناتنثا امه امنإ

 عقو دقو . ( ۱۸۹/۲ بيرقتلا ) ق خ/ ةرشاعلا نم ئطخي قودص مهالوم يميتلا )١(

 (۷۲ ۲۲ ) لامكلا بيذمت رظنا «أطحخ وهو ( ةديبع وبأ ) لصألا يف

 قا .ةعباسلا نم روتسم ئرقملا «يدملا دابع وبأ مهالوم يميتلا نوميم نب ديبع (۲)

 . ( ٥٤٥/١ بيرقتلا)

 . ( ۱۵۰/۲ بیرقتل) ع/ . ةعباسلا نم ةقث ليعامسإ وأ ندملا مهالوم يراصنألا (۳)

 نبا نأ حصي مل ةسماخلا نم «يزاغلا يف مامإ هيقف ةقث « ريبزلا لآ یوم يدسألا )٤(

 .(558/7 بيرقتلا) ع / كلذ دعب ليقو ةئامو نيعبرأو ىدحإ ةنس تام .هنّيل نيعم

 ةدحوملا رسكو ةلمهملا حتفب يعيبسلا قاحسإ وبأ نادمما هللا دبع نب ورمع وه (ه)

 لبق ليقو «ةئامو نيرشعو مست ةنس تام «ةرخآب طلتحا ةثلاثلا نم دباع ةقث رثكم

 . ( ۷۳/۲ بیرقتلا ) ع / كلذ

 حتفو میلبا مضب يمشحبا ةلمهلا نوكسو نونلا حتفب ةلضن نب كلام نب فوع وه (5)

 ةيالو يف لتق ةثلاثلا نم ققن «هتینکب روهشم يفوكلا صوحألا وبأ ةمجعملا

 . ٩۰/۲( بيرقتلا ) 4 م خب / قارعلا ىلع جاجحلا



 ۱۱۳ ةنسلا عابتا باتک

 رومألا رش ناف «رومألا تاثدحمو مكايإو الأ دمحم ىده یدفا نسحأو

 دمألا مكيلع نلوطي ال الأ «ةلالض ةعدب لكو «ةعدب ةثدحم لكو ءامتاثدحم

 تاب سيل ام ديعبلا امنإو «بيرق تآ وه ام نإ الأ ,مكبولق اوسقتف

 لاتق نإ الأ «هريغب ظعو نم ديعسلاو «همأ نطب يف يقش نم يقشلا اغإ الأ

 الأ ثالث قوف هاخأ رجهي نأ نمؤمل لحي الو «قوسف هبابسو رفك نمولا

 لحرلا دعي الو «لزهلاب الو دحلاب حلصي ال بذكلا ناف بذكلاو مكايإ

 ىلإ يدهي روجفلا ناو روجفلا ىلإ يدهي بذكلا نإو «هل يفي ال مث هيبص

 لاقي هنإو «ةنحلا ىلإ يدهي ربلا ناو «ربلا ىلإ يدهي قدصلا نإو «رانلا

 بذكي دبعلا نإو الأ رجفو بذك بذاکلل لاقيو بو قدص قداصلل

 اًباذك هللا دنع بتکی يح

 :متاح وبأ هيف لاق ةديبع وبأ نوميم نب ديبع ؛فيعض دانسإ اذه

 ()لوهح ١

 ةقرفتم تءاج دق هتارقف رثکأو :ثيدحلا اذه ىلع اّملعم ينابلألا لاق (ر

 بذکلاو ملسملا رجهو «مالكلا نسحأ :لثم ةحيحص ىرخأ ثيداحأ يف

 ىلإ رجح نبا راشآ دقو ۲٠۳(« /۲ ريغصلا عماجلا فيعض ) امهريغو «قدصلاو

 . (۲۵۲ /۱۳) 01١( / ۱۰ ) حتفلا يف اهدوجو نكامأو ظافلألا هذه ضعب

 (۲ /5 ) ليدعتلاو حرجلا هباتك يف دوجوم متاح يبأل انه يريصوبلا هازع امو

 اذكه هتبسن ًأطخ عقو دقو ( دابع وبأ ) هانكو نوميم نبا ديبع ةمجرت يف

 رجح نبال هبيذقو « لامكلا بيذمت يف هتجرت اضيأ رظناو ( نارهم نب ديبع )
2 

 . اًضيأ



 يرهشلا ضوع.د قیقحت -

 ىلع نب دمحم انث “يرکسعلا نامیلس نب دواد انئدح (۱۸)

 نع * نصح نب دمحم انثدح لاق ۰ لصولا شادخ يبأ نع مشاه وبا )۳ 3م ۳ )0( 03 06 0 1 ۲

 لاق :لاق ةفيذح نع ؟”ىمليدلا نب هللا دبع نع 2 ”ةلبع يبأ نب ميهاربإ

 يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 « ق س . ةرشاعلا نم « قودص نانب هبقل « مشاه يب لوم قاقدلا لهس وبأ (۱)

 ) التقريب١ / ۲۳۲( .

 ق س | نيرشعو نيتنثا ةنس تام « ةرشاعلا نم « دباع « ةقث « يدسألا (۲)

 . ( ۱۹۳/۲ بیرقتلا )

 نب ةشاكع نب دمحم نب ميهاربإ نب قاحسإ نب دمحم : وهو ىلعألا هدج ىلإ بسن (۳)

 .( ٠٠٠/۲ بیرقتلا ) ق / ةنماثلا نم « هوبذك « يدسألا نصحم

 )٤( ) ةسماخلا نم ةقث « ليعامسإ ابأ یکی يماشلا ناظقي نبا ( ةمجعملا رسكب - رمش ‹

 بیرقتلا) ق سد م خ / . ةئامو نيسمحو نوتنئا ةنس تام ١/ 9"”( .

 نم مهنمو « نيعباتلا رابك نم ةقث « كاحضلا وحأ « يمليدلا زوريف نب هللا دبع وه (5)

 . ( 150/١ بيرقتلا ) ع | ةباحصلا يف هركذ

 " ةجام نبا ننس ةطوطخمو « دئاوزلا يطوطخم " يف ثيدحلا اذه دانس يف عقو دقو

 هدانسإ ةماقإ مت دقو ‹ يمظعألا ةعبط نم هلماكب طقاس ثيدحلاو « صقنو ةدايز

 نم يل حضتا ذإ « 45 مقر ( ۱۹ /۱ ) يقابلا دبع داؤف دمحم ةعبط يف ءاج ام قفو

 نأ " ۳۳۹۹ ثيدح (4۷ /۳ ) فارشألا ةفحت"و لامكلا بيذمت ةعحارم لالخ

 . يقابلا دبع ةعبط يف ام باوصلا

 فرع ام مهأ يه ةجام نبا نتسل ةيطخ خسن سه ىلع ًاريخأ تفقو مث

 ةيوبنلا ةريسلاو ةنسلا ةمدخ زكرم يف ةدمتعملا يهو نآلا ىح اهخسن نم



 : ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 اجح الو ةقدص الو ةالص الو اموص ةعدب بحاصل هللا لبقی ال

 جرخت امك مالسالا نم جرخي الدع الو افرص الو اداهح الو ةرمع الو

 . نیجعلا نم ةرعشلا

 ىلع اوقفتا دقو نصحم نب دمحم هيف ؛فیعض دانسإ اذه

(MD... 

 روصنم نب رشب انثدح “"حشألا ديعس نب هللا دبع انثدح (۱۹)

 دنع ام عم قفتت ( ب« ) و لصألا تدحوف ةجام نبا ننس قيقحتل 5

 يلا يه ( ج رو (د ۰ ج) و هتیضتراو هتبوص يذلا وهو يقابلا دبع

 هاضترا يلا بیوصتلا ةمالس دكأتف يريصوبلا دنع ام عم قفتت اقباس اهيلإ ترشأ

 . ثحابلا

 انکو ( ١9 /۱ ) ننسلا ةعوبطم يف تتبثأو ( ةقدص الو ) لصألا نم طقس )١(

 . دئاوزلا نم بتكلا راد ةخسنو اهتطوطخم

 ةلسلس :رظناو (44 /5 ريغصلا عماجلا فيعض) عوضوم :هنع ينابلألا لاق (۲)

 ۰۱٩۳ مقر ةفيعضلا ثيداحألا

 انه نمو : (د ؛ج ) ةحام نبا ةطوطخمو « ( ه )و لصألا نم يوارلا اذه طقس (۳)

 يت مدقت امك ةقث جشالا نأ عم دانسإلا ىلع همكح يف يريصوبلل راذتعالا نكع

 (۲۷۸ /5 ) فارشألا ةفحت يف امك تبثأ ام باوصلاو «(۵) مقر ثيدحلا يف هتمجرت

 . ١/ ٠۹ / ٠١ يقابلا دبع ةعبطو « ةجام نبا تاطوطخم نم ةمدقملا خسنلاو



 به

OG 

 يرهشلا ضوع.د قيقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 : ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 . هتعدب عدي يح ةعدب بحاص لمع لبقي نأ هللا ىبأ

 ؟*فشاکلا يف يهذلا هلاق نولوهجم مهلك هلاجر دانسإ اذه

 “ةريغملا ابأ الو ديز ابأ فرعأ ال : ةعرز وبأ لاقو

 “يومألا دیعس نب یی انث 29ةداجس دامح نب نسحلا انثدح )۲ *)

 . ( ۱۰۰/۱ بيرقتلا ) ق/ يملسلا روصنم نب رشب وه ليقو ةنماثلا نم قودص (۱)

 قا ةرسيم نبا كلملا دبع وه ليقو «ةعباسلا نم «لوهجج «ةريغملا يبأ نع ديز وبآ (۲)
 . ( ٤٠٥/۲ بیرقتلا )

 . ( ٤۷١1/۲ بيرقتلا) ق/ ةعبارلا نم لوهجم «ةعدبلا مذ يف سابع نبا نع ةريغملا وبآ (۳)

 روصنم نب رشب هنعو ةريغملا يبأ نع ديز وبآ : (۲۸۰/۳) فشاکلا يف يذلا )٤(
 .لوهح

 دیز يبأ نع یور يذلا روصنم نب رشب الو اضيأ هیفو (۳۷۳/۹ ) لیدعتلاو حرجلا (5)
 بحاص لك نع ةبوتلا بجح هللا نإ » : ك هلوق سنآ ثيدح نم ءاح دقو ءاذه

 يناربطلا ىلإ ( ۲۰ /۱ ) بیغرتلا حیحص يف هازع « « هتعدب عدي نح ةعدب
 . هححص و

 ةنس تام ةرشاعلا نم «قودص « ةداجس بقلی يدادغبلا يلع وبأ يمرضحلا (5)

 . ( ١٠١٤/١ بیرقتلا) ق س د / نیتئامو نيعبرأو ىدحإ

 ع / برغي قودص یجیو « حضاو فیحصت وهو دعس نب یی لصألا يف عقو (۷)

 . ( ۳٤۸/۲ بیرقتلا )



 ۱۷ ةنسلا عابثا باتک

. 3 . ۲ 
 نهرلا دبع نع “يسن نب ةدابع نع 2”ناسح نب ديعس نب دمحم نع

(DDلاق لبج نب ذاعم انث منغ نبا ۰. ۳ : 

 نيضقت ال لاق نميلا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىثعب امل

 بتكت وأ هنيبت نح فقف رمأ كيلع لكشأ نإو ملعت اع الإ نلصفت الو

 . “هيف يلإ
 عضوب متا بولصلا وه ديعس نب دمحم فیعض دانسإ اذه

 - .ثيدحلا

 نمحرلا دبع نع ؟”لاجرلا يبأ نبا انث ديعس نب ديوس انندح (۲۱)

 :حاص نب دمحأ لاق ؛هوبذك« ىفخيل هجو ةئام ىلع همسا اوبلق مهن : ليق :بولصلل (۱)

 نم . هبلصو ةقدنزلا ىلع روصنملا هلتق : دمحأ لاقو . ثيدح فالآ ةعبرأ عضو

 . ١514( /۲ بیرقتلا) ق ت / ةسداسلا

 يضاق يماشلا رمع وبأ يدنكلا ةفيفخلا ةلمهلا حتفو نونلا مضب : يسن نب ةدابع (۲)

 . ("985 ١/ بیرقتلا)4/ ةئامو ةرشع ينامن ةنس تام «ةثلاثلا نم « لضاف ةقث «ةيربط

 «هتبحص يف فلتخم يرعشألا نونلا نوكسو ةمجعلا حتفب منغ نب نهرلا دبع (۲)
 < تح /نيعبسو نامث ةتنس تام «نيعباتلا تاقث رابك يف يلجعلا هركذو

 . ۲۹۷ص يلجعلا تاقث رظناو ( 4۹6 ١/ بيرقتلا )

 ىلإ س هنع هللا يضر ل ذاعم ثعب ثیدحو «عوضوم هحولا اذه نم ثيدحلا (4)

 . ةتسلا هجرحأ روهشم نميلا

 نمحرلا دبع نسب دمحم هما «ميجلا مث ءارلا رسکب لاحرلا يبأ نب نمحرلا دبع وه (ه)
 اعر قودص «روغثلا ليزن « ندلا يراصنألا نامعنلا نب ةئراح نب هللا دبع نبا

 .(4۷۹/۱ بيرقتلا ) 4 / ةنماثلا نم ءأطخأ



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 نب ورمع نبا هللا دبع نع "بابل يبأ نب ةدبع نع ۲۲ يعازوألا ورمع نبا
 :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم لاق صاعلا

 ايابس ءانبأو نودلوملا.مهيف أشن يح الدتعم ليئارسإ يب رمأ لزي مل

 اولضأو اولضف يأرلاب اولاقف «ممألا

 دمحم نب "ةثراح" همساو لاجرلا يبأ نبا فعضل فيعض دانسإ اذه

 . "””نمحرلا دبع نبا

 " ركذ ثيح ثيدحلا ىلع همكح يف يريصوبلا هركذ ام فالخ باوصلا وه اذهو

 نم ةثراح نأ الإ ناوحأ امهف أطخ اذهو ( ةئراح ر انه لاحرلا يبأ نبا نأ

 لامكلا بیذق رظنا . ةئراح هيخأ نع يوري « ةنماثلا نم نمحرلا دبعو « ةسداسلا

 . (©50/5) فارشألا ةفحتو (785/1)

 ع | ةئامو نيسمحو عبس ةنس تام ةعباسلا نم « ليلج ةقث « هيقفلا ورمع وبأ (۱)

 . ( ٤۹۳/١ بيرقتلا )

 ةقث « قشمد ليزن « يفوكلا زازبلا مساقلا وبأ شيرق ىلوم :لاقيو مهالوم يدسألا (۲)

 . ( 870/ ١بيرقتلا) ق س تال م خ/ ةعبارلا نم

 . ۳۹۰/۷ فارشألا ةفحت رظنا . هتبثأ ام باوصلاو ( ةدابع ):لصألا يف عقوو

 يف ( لاحرلا يبأ نبا ) نأ ىلع - رهظي اميف - ينبم « يريصوبلا نم مكحلا اذه (۲)
 «ثيدحلا اذه ىلع (۳) ةيشاحلا يف كلذ أطخ تنيب دقو « ةثراح وه دنسلا

 هتمجرت يف مدقت امك أطخأ اعر قودص < دنسلا يف دارملا وهو «نمحرلا دبعو

 YT) ]° ( عماجحلا فیعض يف امك يابلألا كلذ ىلإ راشأ فيعض ثيدحلاو

 .1۷ ۲۳ مقر



 ۱۹۹ ةنسلا عابتا باتک

 :لاق ةنييع نب نايفس نع ندعلا رمع يبأ نب دمحم انئدح

 (۱) 5 ا ۹۳ 8 اد
 ممالا ایابس ءانبا نم مهاندح وف ةرصبلاب بلا نامثعو

 هل زمرو (۲۲۳ /۱۳ ) فارشألا ةفحت يف هركذو (4۱۳ /۱۳ ر دادغب خيرات رظنا (۱)

 . ةبابل يبأ نب ةدبع ثيدح بيقع هركذ : لاقو ء« ق ب

 . (؟١ ١/ ) يقابلا دبع ةعبط نم نايفس رثآ طقس : تلق



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ٠

 نالا يف باب (هر
 ؟)حیحن نب دام انث ""عیکو انث دمحم نب يلع انئدح (۲۱)

 عم انك لاق هللا دبع نب بدنج نع نوجا نارمع يبأ نع 7 ةقث ناک و

 نأ لبق نامبإلا انملعتف 2ةروازح نايتف نحنو ملسو هيلع هللا ىلص يبلا

 . اناعإ هب انددزاف نآرقلا انملعت مث نآرقلا ملعتن

 . تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه

 .””هب عيكو نع ثيرح نب نيسحلا قيرط نم هننس يف يقهيبلا هاور

 نم «دباع ةقث ةلمهم مث ءاف فلألا دعبو نونلا فيفختو ةلمهملا حتفب يسفانطلا (۱)

 . (4۳ /۲ بیرقتلا) ق سع /نيتئامو نیئالئو سم ليقو ثالث ةنس تام « ةرشاعلا

 نايفس وبأ ةلمهم مث ةزمهو ءارلا مضب يساؤرلا حيلم نب حارجلا نب عيكو وه (۲)

 ةنس لوأ وأ تس ةنس رخآ يف تام « ةعساتلا رابك نم « دباع ظفاح ةقث «يفوكلا

 . ۳۳١( /۲ بيرقتلا ) ع | ةئامو نيعستو عبس

 ق س تح | ةسداسلا نم « قودص «يرصبلا هللا دبع وبأ يسودسلا (۳)

 . ( ۱۹۷/۱ بيرقتلا)

 . (۲۰/۳) بيذهتلا يف وه امك دمحم نب يلع وه لئاقلا (5)

 «هتينكب روهشم «يوجلا نارمع وبأ يدنكلا وأ يدزألا بيبح نب كلملا دبع وه (5)

 اهدعب ليقو ةئامو نيرشعو نان ةةس تام «ةعبارلا رابک نم «ةقث

 .(ه8١/ ١بيرقتلا) ع/

 (۳۸۰/۱) ةياهنلا« عمجلا ثينأتل ءاتلاو غولبلا براق يذلا وهو ٌروزحو َروُرح عمج (5)

 . (۱۲۰/۳) مهؤرقأ مهمؤي :ليق ام هنأ نايبلا باب ةالصلا باتك (۷)



 ۱۳ ةنسلا عابتا باتک

 انث الاق "”ليعامسإ نب دمحمو “لهس يبأ نب لهس انثدح (۲۳)

 ىسوم نب يلع انث ""يورفا تلصلا وبأ خاص نب مالسلا دبع

 نيسحلا نب يلع نع هيبأ نع دمحم نب رفعج نع '”هيبأ نع “اضرلا
 :لاق بلاط يبأ نب يلع نع هيبأ نع

 نم قودص « ظفاحلا ريمألا طايخلا ورمع وبأ يزارلا يدفصلا يبأ نب ةلحبز نب لهس (۱)

 . (۳۳۹ /۱ بیرقتلا ) ق / نيتئامو نيعبرألا دودح يف تام «ةرشاعلا

 نيتئامو نيتس ةنس تام «ةرشاعلا نم ةقث «جارسلا رفعح وبأ نیتلمهع يسمحألا (۲)

 . 4۵/۲ بیرقتلا) ق س ت / اهلبق ليقو

 :لاقف يليقعلا طرفأو «عيشتي ناكو «ريكانم هل قودص «روباسين لزن «شيرق لوم (۳)
 . ٥۰٦/١( بيرقتلا ) ق / باذك

 بقلي «يمهشاحلا يلع نب نيسحلا نب يلع نب دمحم نب رفعج نب یسوم نب يلع وه )٤(

 رابك نم «هنع ىور نم للخلاو «قودص «ةمجعملا حتفو ءارلا رسكب «ىضرلا

 . ٤١( / ۲ بیرقتلا ) ق / نيسمخلا لمكي مو نيتئامو ثالث ةنس تام ةرشاعلا

 يمشاحلا نسحا وبآ يلع نب نيسحلا نب يلع نب دمحم نب رفعج نب یسوم وه (5)

 ق تاةئامو نينامثو ثالث ةنس تام « ةعباسلا نم «دباع قودص «مظاكلاب فورعملا

 . ۲۸۲ ۲ بیرقتلا )

 هللا دبع وبا ياهلا بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب دمحم نب رفعج وه (5)

 ةئامو نيعبرأو نامن ةنس تام «ةسداسلا نم « مامإ هیقف قودص « قداصلاب فورعملا

 .(۱۳۲/۱ بيرقتلا) ٤ م خب /

 لضاف هيقف دباع تبث ةقث نيدباعلا نيز «بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع وه (۷)
 ع/ كلذ ريغ ليقو «ةئامو نيعستو ثالث ةنس تام ةثلاثلا نم روهشم

 . ( ۳۰/۲ بيرقتلا )



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۲

 : ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق

 . ناكر ألاب لمعو ناسللاب لوقو بلقلاب ةفرعم ناعبإلا

 -- ًاربل نونجم ىلع دانسالا اذه ءیرق ول :تلصلا وبآ لاق

 "هعبات مهضعب همهتاو هفعض ىلع قفتم اذه تلصلا وبآ :تلق

 يلع نع "*"يملسلا دايز نب دمحمو “يلجبلا رماع نب لهس نب دمحم
 . اضرلا ىسوم نبا

 ("”يزارلا رفعح وبأ انث "ده وبأ انن ”يمضهجلا يلع نب رصن انثدح(؟ 4)

 تلصلا وبأ ثيدحلا اذه عضوب مهتلا: يطق رادلا لاق ,عوضوم ثيدحلا (۱)

 .تلصلا يبأ نم ةقرس نم الإ ثيدحلا اذهب ثدحي مل: لاقو يورهلا

 ناعیالا ةيهام ركذ باب ناعالل باتك «يزوجلا نبال تاعوضوملا: رظنا

(۱۲۸/۱). 

 .(۳۱/۷ فارشألا ةفحت رظنا ) هللا همحر  يرملا ةعباتلا هذه رکذ (۲)

 .(۱۲۸/۱) " تاعوضولا" يف يزوجلا نبا هلاق ءلوهجم (۲)
 .(۸۲/۲) غلاو (ه5 5/9) لادتعالا نازیمو قباسلا ردصلا لوهحمب (4)

 اهدعب وأ نیتئامو نیسم ةنس تام قرشاعلا نم «عنتماف ءاضقلل بلط «تبث (ه)

 . ( ۲۰۰/۲ بيرقتلا ) ع

 يف ئطخي هنأ الا« تبث«ةقثءؤوكلا يريبزلا ده وبآ «يدسألا هللا دبع نب دمحم (1)

 بيرقتلا ) ع/ نيتئامو ثالث ةنس تام ةعساتلا نم يروثلا ثيدح

 .( ا

 ظفحلا ءيس قودص «ورم نم هلصأ «ناهام نب هللا دبع ىسيع يبأ نب ىسيع (۷)



 ۱۳۳ ةنسلا عابثا باتک

 هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع “سنا نب عیبرلا نع
 :ملسو هيلع

 و هل كيرش ال هتدابعو هدحو هلل صالحالا ىلع ايندلا قراف نم

 هللا نيد وهو سنأ لاق ضار هنع هللاو تام ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإ

 فالتخاو ثيداحألا جره لبق مهر نع هوغلبو لسرلا هب تءاح يذلا

 يف لاقو ۳ 6 ةاكرلا اوناوةالصلا اوماقأو ) « امتدابعو ناثوألا علح لاق

 : یرحا ةي بسا

 . °( نیدلا يف مكتاوخإفةاكرلا اوتاو ةالصلا اوماقأو اوبات ناف رف
 يف نابح نبا لاق انه فیعض سنأ نب عیبرلا فیعض دانسإ اذه

 يف نأل هنع رفعج يبأ ةياور نم ناك ام هثيدح نوقتي سانلا :تاقثلا

 . ؟9ةريثك ابارطضا هنع هثيداحأ

 4 خب / ةئامو نیتسلا دودح يف تام قعباسلا رابک نم «ةريغملا نع اصوصح

 . ( ٤٠٦/۲ بیرقتلا )

 نم «عیضتلاب يمر «ماهوأ هل قودص «ناسارخ لزن «يرصب «يفنخا وأ يركبلا (۱)
 . ۲۳/۱ بیرقتلا ) 4/ اهلبق وأ ةئامو نيعبرأ ةنس تام «ةسماخلا

 . (ه) ةيآ ةبوتلا ةروس (۲)

 . (۱۱) ةيآ ةبوتلا ةروس (۳)

 )٤( بیذهتلا بيذهت رظناو (۲۲۸/4) نابح نبال "تاقثلا" )۲۳۸/۳(.



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۱۲ ٤

 لاقو عيبرلا نع رفعج يبأ قیرط نم كردتسلا يف مكاحلا هاورو
 ©) داتسالا حيحص

 دبع انن "فسوی نب دمحم انث "”رهزألا نب ده انئدح (۲۰)

 نع منغ نب نمحرلا دبع نع ""بشوح نب رهش نع “مارب نبا ديمحلا

 دانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو (۳۳۱/۲) ةبوتلا ةروس ريسفت «ريسفتلا باتك (۱)

 . ىرأ اميف جردم هرئاسو عوفرم ربا ردص :لاقو يبهذلا هقفاوو هاحرخي لو

 )55/٠١( ريسفتلا يف يربطلا ريرج نبا "عيبرلا نع رفعج يبأ" قيرط نم هجرخأو

 يف ريثك نبا كلذ ركذ رازبلاو يزورلا رصن نب دمحمو هيودرم نبا كلذك هجرحأو

 اهقراف" ملعأ هللاو يدنع ثيدحلا رخآ:هلوق رازبلا نع لقنو (08-ه 4/4) هريسفت

 . سنأ نب عيبرلا مالك نم يدنع هيقابو "ضار هنع وهو
 . (١5؟7/9)"عماجلا فيعض" يف ينابلألا هفعض دقو

 نم تبثأ هباتك راصف ربك مث ظفحي ناك قودص يروباسينلا يدبعلا رهزألا وبآ (۲)

 . ( ٠١/١ بيرقتل) ق س /نيتئامو نيتسو ثالث ةنس تام ةرشع ةيداحلا نم هظفح

 ةيناتحت اهدعب ءارلا نوکسو ءافلا رسكب يبايرفلا مهالوم يضلا نامثع نب دقاو نبا (۳)

 وهو «نايفس ثيدح نم ءيش يف أطحخأ :لاقي «لضاف ةقث « ةدحوم فلألا دعبو

 ةرشع نا ةنس تام «ةعساتلا نم «قازرلا دبع ىلع مهدنع كلذ عم هيف مدقم

 . ( ۲۲۱/۲ بيرقتلا ) ع/ نيتئامو

 .(47۷/۱ بيرقتلا ١ ق ت خب / ةسداسلا نم قودص « بشوح نب رهش بحاص (4)

 لاسرإلا ريثك «قودص «نکسلا نب ديزي تنب ءامسأ یوم يماشلا يرعشألا (ه)

 . ( ۲۵۵/۱ بیرقتلا ) 4 م خب / ةئامو ةرشع نثا ةنس تام «ةئلاثلا نم «ماهوألاو



 10 ةنسلا عابتا باتك

 : ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق لبح نب ذاعم

 هللا لوسر ينأو هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي نح سانلا لتاقآ نأ ترمأ

 . ةاكزلا اوت ویو ةالصلا اوميقيو

 هاورو )هجولا اذه نم هننس يف یطقرادلا هاور نسح دانسإ اذه

 . ^ رمع ثيدح نم ناخیشلا

 نیتداهشلاب اودهشی اذإ مهلاومأو مهئامد ميرحت باب "ةالصلا باتک" يطق رادلا ننس (۱)

 . (۲۳۲/۱) ةاكزلا اوتویو ةالصلا اومیقیو

 اولخف ةاك زلا اوتآو ةالصلا اوماقأو اوبات ناف باب "نامالا "باتک يراخبلا حیحص (۲)

 اولوقی نح سانلا لاتقب رمألا باب ناعالا باتک ملسم حیحصو. (۷۵ /۱) مهلیبس

 .(۱/۱) خلا... هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال

 نيرشع يلاوح يمثيها مهنم ركذ ةباحصلا نم ددع نع ءاج رتاوتم حيحص ثيدحلاو

 .(؟1١/4) دئاوزلا عمجم . ايباحص



 با"

 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 ردقلا يف باب (5)

 انث “دمحم نب سنوي انبآ ؟"يزارلا ليعامسإ نب دمحم انئدح (۲۰)
 نبا نع "ةمرکع نع (*نایح نب رازن انث يثيللا دمحم نب هللا دبع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :الاق هللا دبع نب رباج نعو سابع

 :ملسو

 لهأو ءاجرألا لهأ بيصن مالسإلا يف امه سيل ىمأ نم نافنص

 . ردقلا

 . فيعض دانسإ اذه

sC نع أي :ءافعضلا باتك يف نابح نبا لاق يدسألا نايح نب رازن 

 . )لاحب هب جاجتحالا زوجي

 )١( بيرقتلا ) ق / ةرشاعلا نم قودص « يزارلا حلاص وبأ ۲/٠٤١ ( .

 ع/ نيتئامو عبس ةنس تام «ةعساتلا راغص نم.تبث ةقث «بدؤملا دمحم وبأ (؟)

 ۰ ۳۸٦/۲/( بیرقتلا )

 . ( 459/١ بيرقتلا ) ق/ ةعباسلا نم لوهح (۳)

 . ( ۲۹۸/۲ بيرقتلا ) ق ت / ةسداسلا نم فيعض «مشاه نب ىلوم (4)

 ةثلاثلا نم ريسفتلاب ملاع «تبث ةقث «يربرب هلصأ «سابع نب ىلوم هللا دبع نبا وه (ه)

 . ( ۳١/۲ بيرقتلا ١ ع/ كلذ دعب ليقو «ةئامو عبس ةنس تام

 سيل اع ةمركع نع أي ادج ثيدحلا ركنم ةياورلا ليلق..." نابح نبا مالك صن ()



 ۱۳۷ ةنسلا عابثا باتک

 . يهذلا هلاق .لوهحب يئيللا دمحم نب هللا دبعو

 يف يذمرتلا هاور دقف ثيدحلا اذه جارحاب ةجام نبا درفنی ۸ :تلق

 اغإو . .یهتنا بيرغ نسح :لاقو طقف "سابع نبا قیرط نم هعماج
 .اعم ثيدحلا اذه يف سابع نباو هللا دبع نب رباج مامضنال هتدروآ

 “̂ ليعامسإ نب كلام انث ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح (۲۷)
 ةكيلم يبأ نب هللا دبع نب ىج انث ركب يبأ یوم نامثع نب یی انث 26( 1 نا( 0 ۰ 5

 "لاحب هب جاحتحالا زوحي ال اه دمعتلا ناك هنأ بلقلا ىلإ قبسی يح هثیدح نم

 .(۵1/۳) نوحورحبا

 .۳5/۱) ءانعضلا يف نغلا (۱)

 يف سابع نبا نع وهو (404/4) ةيردقلا  ءاج ام باب «ردقلا باتک :ننسلا (۲)

 يبأ نب مالس ةمجرت يف يراخبلل ریبکلا خیراتلا يفو ۰0۷۷ مقرب ديمح نب دبع دنسم

 بيذمت فو (457/9) ۰۱۷/۱) مصاع يبأ نبال ةنسلا فو )١77/4( ةرمع

 دادغب خيراتو 219”ل-148١1ص يرحآلل ةعيرشلاو (557/5؟) يربطلل راثآلا

 يزومملا نبال ةيهانتملا للعلا يف وهو(١٠/۲۹۲) ياربطلل ريبكلا مجعملاو ۳۹۸/۰(۰)
 :ةريخلا فاحتإ رظناو « كي هللا لوسر نع حصي ال ثيدح اذه :لاقو (۱5۱/۱)

 .۷۸ص ردقلا باتك

 ةنس تام ةعساتلا راغص نم باتکلا حیحص «نقتم ةقث يفوكلا ناسغ وبا يدهنلا (۳)

 . ۲۲۳/۲ بيرقتلا ) عا نیتئامو ةرشع عبس

 . ( ٠٠٤/۲ بیرقتلا ) دق قا ةنماثلا نم فیعض يرصبلا لهس وبأ (4)

 . oY) بيرقتلا ) ةئامو نيعبسو ثالث ةنس تام تعباسلا نم ثيدحلا نيل (۵)



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۲۸

 تعم :تلاقف ردقلا نم ءايشأ اهل رکذف ةشئاع ىلع لحد هنأ ()هیبأ نع

 :لوقی ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 هيف ملكتي مل نمو ةمايقلا موي هنع لئس ردقلا نم ءيش يف ملكت نم

 . لاسي م
 نب كلملا دبع انث یی نب مزاح هانثدح : ناطقلا نسحلا وبأ لاق

 . هوحنب هركذف نامثع نب یی انث نابيش

 هيف لاق . نامثع نب یحیی فعض ىلع مهقافتال فيعض دانسإ اذه

 . ثيدحلا ركنم :نابح نباو ؟"يراحبلاو نيعم نبا

 )مپ جاجتحالا زوجي ال :نابح نبا داز

 اذإ هثیدح ربتعی :نابح نبا لاق ةكيلم يبأ نب هللا دبع نب یییو

 . 27نامثع نب یی ريغ هنع ىور

 دی يبلا باحصأ نم نيثالث كردأ «ريغصتلاب ةكيلم يبأ نب هللا ديبع نب هللا دبع )١(

 . ( 4۳۱/۱ بيرقتلا ) ع/ ةئامو ةرشع عبس ةنس تام

 . (5/5١5؟) ريغصلا خيراتلا رظناو (۲۵۸/۱۱) رجح نبال بيذهتلا (۲)

 زوجي ال اهيلع عباتي ال ريكانم ءايشأ يوري ادج ثيدحلا ركنم... همالك صن (۳)

 . (۱۲۲/۳) نوحورحا... هب جاجتحالا

 ةعيرشلا يف يرجآلا هجرحأ هللا دبع نب يحي قیرط نم ثيدحلاو(1۷/۷) تاقثلا )٤(
 يريصوبلل ةريخلا فاحتإ يف امك دنسملا يف ةماسأ يبأ نب ثراحلا هجرخأو ۲۳۵ص

 عماجلا فيعض يف امك ينابلألا هفعضو يطويسلل عماجلا يف وهو ردقلا باتك

. 045/5( 



 ۱۳۹ ةنسلا عابثا باتک

 نب دواد انث ةیواعم وبأ انث دمحم نب يلع انثدح (۲۸)

 : لاق هدج نع “هيأ نع 2”بيعش نب ورمع نع “دنه يبا
 مهو هباحصأ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخ

 بضغلا نم نامرلا بح ههجو يف أقفي امنأكف ءردقلا يف نومصتخي

 :لاقف

 اذمب !!ضعبب هضعب نآرقلا نوبرضت ؟متقلخ اذهل مأ مترمأ اذهب

 . مكلبق ممألا تكله

 هيف تفلخت سلجم. يسفن تطبغ ام :ورمع نب هللا دبع لاقف :لاق

 . هنع يفلختو سلحا كلذب يسفن تطبغ ام ## هللا لوسر نع

 نم هدنسم يف ده مامإلا هاور . تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه

 ةماسأ يبأ نب دمحم نب ثراحلا هاور اذكو  "هرخآ يف ةدايزب هجولا اذه

 ظفحأ ةقث نیغص وهو يمع ٍقوكلا ريرضلا ةيواعم وبأ «نيتمجعمب مزاخ نب دمحم (۱)

 سم ةنس تام ةعساتلا رابك نم هريغ ثيدح يف مهي دقو «شمعألا ثيدحل سانلا

 ٠١١۷/۲( بيرقتلا)ع/ ءاحرالاب يمر دقو «ةنس نونامثو نانثا هلو ةئاملا دعب نيعستو

 نم هرخأب مهي ناك نقتم ةقث «يرصبلا دمحم وبأ وأ ركب وبأ مهالوم يريشقلا (۲)

 . ( ۲٠١/١ بيرقتلا ) 4م تح/ اهلبق ليقو ةئامو نيعبرأ ةنس تام ةسماخلا

 نامث ةنس تام «ةسماخلا نم قودص «صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نب دمحم نبا (۳)

 . (۷۲/۲ بيرقتلا ) 4 ز / ةئامو ةرشع

 نم ؛هدج نم هعام تبث قودص ءصاعلا نب ورمع نب هللا دبع نب دمحم نب بيعش )٤(

 . ( 388/١ بيرقتلا ١) ٤ز خب/ ةنماثلا

 . (۱۸۱ - ۱۷۸/۲) دنسلا (ه)

۷ 



 . "ةرشعلا دیناسلا دئاوز يف هتدروأ امك هدنسم يف

 انث عيكو انث الاق دمحم نب يلع و ةبيش يبأ نب ركب وبآ انثدح (۲۹)

 لاق : لاق رمع نبا نع ")هی نع (” لكلا بانج وبأ ةيح يبأ نب ىج

 : ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 .؟ةماه الو ةریط الو ىودعال "

 نوكي ريعبلا تيأرأ هللا لوسر اي :لاقف يبارعأ لحر هيلإ ماقف

 برحآ نمف «ردقلا مكلذ :لاق ؟اهلك لبإلا برجيف )"بر هب

 ۱ . ؟لوألا

 هيبأ نع یور هنوکلو «ةيح يبأ نب ىيي فعضل فیعض دانسإ اذه

 دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم دهاش هلو « سلدي ناك هنإف ةنعنعلا ةغيصب

 )١( مصاع يبأ نبال ةنسلا يق ةبراقم ظافلأب وهو ردقلا باتك ةريخلا فاحتإ )١/51(

 ۱۸۸ص ۰۳۲ص يرحالل ةعيرشلاو .

 وأ ةئامو نيسم ةنس تام «ةسداسلا نم هسیلدت ةرثكل هوفعض «هتینکب روهشم (۲)

 . ( ۳٤٦/۲ بیرقتلا) ق ت د | اهلبق

 . ( 4۱5/۲ بیرقتلا ) قا ةعبارلا نم ءلوهجم «بانح يبأ دلاو يلكلا ةيح وبأ (۳)

 لاقي امیف هلصأو ... ءيشلاب مژاشتلا يهو نكست دقو ءايلا حتفو ءاطلا رسکب (4)

 نع مهدصی كلذ ناکو ءامهريغو ءابظلاو ریطلا نم حراوبلاو حناوسلاب ریطتلا

 وأ عفن بلحج يف ريثأت هل سيل هنأ ربحأو هنع ىفو هلطبأو عرشلا هافنف مهدصاقم

 . ( ۱۵۲/۳ ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا ) . رض عفد
 . (۲۸۳/هةیاهنلارقموبلا يه ليقو ليللا ربط نم يهو اب نومءاشتي اوناك رئاط مسا (ه)

 .( 559 ١/ برعلا ناسل ) . لبالاو سانلا نادبأ ولعي رثب فورعم (1)
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 نع ' ىسيع نب یی انثدح دمحم نب يلع انثدح (۳۰) )۳ 5 ۳ ١

 نب يدع مدق امل :لاق “يعشلا نع “رواسملا يبأ نب ىلعألا دبع

 ثيدحلاو 45٠( /5 ) رفص الو ةماه الو ىودع ال ءاج ام باب ردقلا باتك(١)

 نكل « ةيح يبأ ةلاهجلو ركذ امل يريصوبلا هيلإ راشأ امك هحولا اذه نم فيعض

 : اهنم قرط ةدع نم تباث نعمل

 :يبارعأ لاق ماه الو رفص الو ىودع ال :ظفلب يراخبلا دنع ةريره يبأ ثيدح

 برحألا ريعبلا اهطلاخي ءابظلا اًمأك لمرلا يف نوكت لبإلا لاب امف هللا لوسر اي

 ! ؟ لوألا ىدعأ نمف : كيه هللا لوسر لاقف ؟ اهرجیف

  ةريره يبأ قيرط نم وهو ۲١١( /۱۰ ) ةماه ال باب « بطلا باتك :حيحصلا

 باتك حيحصلا يف ملسمو + (501 /؟ ) دنسملا يف دمحأ دنع  هنع هللا يضر

 يف يواحطلاو 0۱۷۲ /5 ) ... ةماه الو ةريط الو ىودع ال باب « مالسلا

 مصاع يبأ نبال ةنسلا يف تيدحلا اذه جيرخت رظناو ء(577 /۲ ) راثآلا لكشم

(۱/ 0۱۱۷ . 

 أطخأ اعر قودص « يفوكلا يشرقلا تلمهلا رسک و ةمجعلا حتفب بيصخلا يبأ نبا (۲)

 . ۳ ۲بیرقتلا) ق / نیتئامو نيسمخو نان ةنس تام ةرشاعلا نم

 نیءارو ميجلاب رارجلا .ةمجعلا ءاخلاو ءافلاب يروخافلا يلشهنلا يميمتلا (۳)

 یدح) ةنس تام ةعساتلا نم عیشتلاب يمرو « ءىطخي قودص ةلمرلا لیزن وکلا

 . ( ٠٠۵/۲ بیرقتلا ) ق ت د م خب/ نيتئامو

 كورتم «نئادملا لزن ٍفوكلا «نیءارو ميجلاب «رارجلا دوعسم وبأ مهالوم يرهزلا (۶)
 .( 156/۱ بیرقتلا) ق / ةئامو نيتسلا دعب تام ةعباسلا نم «نيعم نبا هبذك

 . ه ح مدقت (°)



 م یر
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 تعمم“ اع.انئدح :هل انلقف قفوکلا لهأ ءاهقف نم رفن يف هانیتآ ةفوكلا متاح

 هيلع هللا یلص يبلا تيتأ :لاق . ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نم

 : لاقف ملسو

 نأ دهشت :لاق ؟مالسالا امو :تلق ؟ملست ملسأ متاح نب يدع اي

 اهولح اهرشو اهريخ اهلك رادقألاب نموتو هللا لوسر ينأو هللا الإ هلإ ال

 . اهرمو

 دهاش هلو 2'”ىلعألا دبع فعض ىلع مهقافتال ؛ فيعض دانسإ اذه

 . ؟*هعماج يف يذمرتلا هاور رباح ثيدح نم

 “^ شمعألا انث "دمحم نب طابسأ انث ريمن نب هللا دبع نب دمحم انئدح (۳۱)

 ٥۳۱( /۲ ) نازيملا فو « رجح نبا لاق امك نيعم نبا هبذك ادج فيعض وه لب (۱)

 . " كورتم : يئاسنلاو ريمن نبا لاقو « ءيشب سيل ": دواد وبأو یی لاق

 . ةروهشملا ةحيحصلا صوصنلاب تباث ردقلاب نامالا بوحو نكل : تلق

 نم وهو (40۱/4) هرشو هريس ردقلاب ناميإلا يف ءاج ام باب ءردقلا باتك (۲)

 دادغب خيراتو )51/١(« مصاع يبأ نبال ةنسلا يف اضيأ ىلعألا دبع قيرط

 59/1١(.

 ةنس تام « ةعساتلا نم « يروثلا يف فعض <« ةقث دمحم وبأ ‹ مهالوم يشرقلا (۳)

 . ( 51/١ بيرقتلا ) ع / نيتئام

 فراع ظفاح ةقث «شمعألا يفوكلا دمحم وبأ يلهاكلا يدسألا نارهم نب ناميلس )٤(

 نيعبرأو نامن وأ نيعبرأو عبس ةنس تام ةسماخلا نم « سلدي هنكل عرو « ةءارقلاب



 :لاق يرعشألا یسوم يبأ نع “سيق نب مينغ نع *"يشاقرلا ديزي نع ۰ ۳ ه5 01 ۵8 ۳۷ ۷ ۱ و ام

 : ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق

 . ةالفب حايرلا اهبلقت ةشيرلا لثم بلقلا لثم

 نكل هفعض ىلع اوعمجأ دقو يشاقرلا نابأ نب ديزي هيف دانسإ اذه
 8 ۳) 9 ٤

 نع يريرحلا انث "دلاخ انث هدنسم يف ددسم هاور دقف «هب درفنی مل

 :ظفلب افوقوم هرک ذف یسوم يأ نع سيق نب مينغ

 “طبل رهظ حايرلا اهبلقت ةشيرلا لثمك بلقلا لثم ام

 .(۱۳۱/۱ بيرقتلا ) ع / ةئامو

 ةسماخلا نم فيعض دهاز « ةلمهملا ديدشتب صاقلا ,يرصبلا ورمع وبأ نابأ نبا (۱)

 . ( ۳٣١/۲ بيرقتلا ) ق ت خب( ةئامو نيرشعلا لبق تام

 < م/نيعست ةنس تام «ةيناثلا نم ةقث مرضخم «يرصبلا يربنعلا وبأ (۲)
 . ٠١5( / ۲ بيرقتلا )

 / تبث ةقث يطساولا ,ناحطلا ديزي نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نبا (5)

 . (۲۱5 1/١ بيرقتلا )

 هتوم لبق طلتخا ةقث « يرصبلا دوعسم وبآ سايإ نب دیعس ميحلا مضب يريرحا )٤(
 .(۲۹۱ /۱ بیرقتلا ) ع / نینس ثالثب

 نم ءاج دقف  هقرط ددعتل حیحص ثيدحلاو . ۷۷ ص ردقلا باتک « ةريخلا فاحتإ (ه)

 قیرط نم ءاجو ۰0۱۰۲ /۱ ) ةنسلا يف مصاع يبأ نبا دنع هذه ةحام نبا قیرط

 ديمح نب دبع دنسمو ۰ 4۱٩( /4 ) دمحأ مامالا دنسم يف هب مينغ نع يريرجلا
 مامإلا هجرخأو «تاقث هدانسإ لاحرو « )١514/١( يوغبلل ةنسلا حرشو 2١١7 ص
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 قیرط نم ملسمو يراخبلا هل یور دقف طلتخا نو يريرحا دیعسو

 . هنع هللا دبع نب دلاخ

 نع شمعألا نع “ىلعي يلاخ انث دمحم نب يلع انثدح (۳۲)

 يبنلا ىلإ راصنألا نم لحجر ءاج :لاق رباج نع "دعا يبأ نبا ملاس

 :لاق اهنع لزعأ ةيراح يل نإ هللا لوسر اي :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص

 .ةيراحلا تلمح دق :لاقف كلذ دعب هاتأف . اه ردق ام اهيتأيس

 : ملسو هيلع هللا ىلص يبلا لاقف

 . ")ةنئاک يه الإ ءيش سفنل رّدق ام

 .تاقث هلاجر حيحص دانسا اذه

 قيرط نم ةماسأ يبأ نب ثراحلا هجرحأو « ( ۰۸ /4 ) حيحص ثلاث دنسب دمحأ =

 . ۷۷ ص  ردقلا باتك « ةريخلا فاحتإ يف امك ىسوم يبأ نع شمعألا

 يروثلا نع هثيدح يف الإ ةقث «يسفانطلا فسوي وبأ يفوكلا ةيمأ يبأ نب ديبع نبا (۱)
 . ( ۳۷۸/۲ بيرقتلا ) ع/ نيتئامو عضب ةنس تام ةعساتلا رابك نم نيل هيفف

 نامت وأ عبس ةنس تام ةثلاثلا نم ءاريثك لسري ناكو ةقث يفوكلا مهالوم يعجشألا (۲)

 . ( ۲۷۹/۱ بيرقتلا) ع / كلذ دعب وأ ةئام ليقو نيعستو

 مصاع يبأ نبال ةنسلاو ( ١” /۳ )ده مامإلا دنسم يف رباح نع ثيدحلا (۳)

 هححصو يطويسلل عماجلا يف وهو ۱۰۲/۹(۰) يوغبلل ةنسلا حرشو ۱۲۰/۱(۰)
 . (۱5۰ /۰) عماجلا حيحص يف امك ينابلألا

 سوؤر نم « هيقف ظفاح ةقث « يقوكلا هللا دبع وبأ يروتلا قورسم نب ديعس نبا (4)



 ۱۳۵ ةنسلا عابثا باتک

 هللا لوسر لاق :لاق نابوث نع "”دعجلا يبأ نب هللا دبع نع )یسیع نبا

 : ملسو هيلع هللا یلص
 لحرلا نو ءاعدلا الإ ردقلا دري الو «ربلا الإ رمعلا يف ديزي ال

 . اهلمعي ةئيطخلل قزرلا مرحيل نمؤملا

 نبا هللا دبع نع رصن نب ديوس نع قئاقرلا يف يئاسنلا هاور :تلق

 نإ نتفلا باتك يف ٍقأيسو طقف ©")ةثلاثلا ةصقلاب هب نايفس نع كزابلا

 . هللا ءاش

 ثيدحلا اذه نع - هللا همحر -يقارعلا لضفلا ابأ انخیش تلأسو

 ع/ ةئامو نيتسو ىدحإ ةنس تام ؛سلد اعر ناكو ةعباسلا ةقبطلا <

 . ( 57١/١ بيرقتلا)

 عيشت هيف ةقث « فوكلا دمحم وبأ يراصنألا ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نب ىسيع نبا (۱)
 . (4۳۹/۱ بيرقتلا ١ ع / ةئامو نيثالث ةنس تام ةسداسلا نم

 . ( 105/١ بيرقتلا ) ق س / ةعبارلا نم لوبقم يعجشألا (۲)

 .(۱۳۳ /؟ ) فارشألا ةفحت يف امك كلذ ركذب يزملا هقبس (۳)

 )٤( مرحيل لحرلا ناو :هلوق نود يسرافلا ناملس ثيدح نم يذمرتلا يف ثيدحلا ....

 باب «ردقلا باتك عماجل . بيرغ نسح : هيف لاق يذمرتلا نأ الإ فعض هدنس فو

 ءاعدلا الإ ردقلا دري ال ءاج ام ) ٤/  » )4 44دنسم يف نابوث قيرط نع ثيدحلاو

 يواحطلل راثآلا لكشمو ۰ ۲۸۲ ۲۸۰ ۰۲۷۷ /ه ) دمحأ )١59 /4( « دنعو

 ص دراوملا يف امك نابح نبا  ۰ 7١8ءاعدلا باتك كردتسملا فو ) ١/4917( =



۳ 
EG 
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 نایفس انث يريبزلا دمهحأ وبأ انبأ هدنسم ی عینم نب دمهحأ هاورو

 . همامتب هركذف

 ؟)فافنلا ملسم نب ءاطع انث رامع نب ماشه انثدح )۳٤(

 لوسر اي :تلق :لاق مشعج نب ةقارس نع ''”دهاحم نع شمعألا انث

 : لاق ؟لبقتسم رمأ يف مأ ريداقملا هب ترجو ملقلا هب فح اميف لمعلا هلل

 قلع امل ٌرسيم لکو : لاق « ريداقملا هب ترجو ملقلا فج اميف لب

 دانسإلاو (ةقارس نم عمسي مل دهاحب :لاقم هيف دانسا اذه

 دقف "دهام هب درفني مل نكل «هيف فلتخم ملسم نب ءاطعو .عطقنم

 رابخآ يف اضيأ وهو «يهذلا هقفاوو هاحرخی ۸ و دانسالا حيحص ثيدح اذه :لاقو =

 : ينابلألا لاقو ( /۱۳) يوغبلل ةنسلا حرشو « ٠١( /۲) ميعن يبأل ناهبصأ

 نود نابوث ثيدح نم دهاشلاب يذمرتلا لاق امك نسح ثيدحلا نأ ةصالخلاو

 .۱۵ 4 مقر ۰0۷۸ /۱) ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس . هيف ةدايزلا

 ةنس تام ةنماثلا نم ءاريثك ئطخي قودص « بلح لیزن ییوکلا دمحم وبأ فافخلا (۱)

 . ( ۲۲/۲ بیرقتلا) ق س مت | ةئامو نیعست

 ةقث « يكملا مهالوم يموزخلا جاجحلا وبآ قدحولا نوکسو ميلا حتفب ربح نبا (۲)

 . ( ۲۲۹/۲ بیرقتلا) ع/ ةئامو عبرآ وأ ثالث وأ ىدحإ ةنس تام ةثلاثلا نم

 ملسم هجرخآ تبا حیحص نتلا نکل فیعض هحولا اذه نم ثيدحلا (۲)

 .. قلخلا ةيفيك باب ردقلا باتک هنع هللا يضر رباج نع ریبزلا يبأ نع هحیحص يف

 يرحآلل ةعيرشلا فو (۷۲/۱) ةنسلا يف مصاع يبأ نبا دنع وهو (۲۰۶۰/4)

 ص٤ ۱۷ .



 ۱۳۷ ةنسلا عابتا باتک ۱

1 0) ١ 
 ريبزلا يبآ نع ̀ مساقلا نب حور نع ليعامسإ انن هدنسم يي ددسم هاور

 يف هتدروأ امك الوطم هركذف .. هللا لوسر اي :مشعج نب ةقارس لاق :لاق

 . :رشعلا ديناسملا دئاوز

 نع ؟"دیلولا نب ةيقب ان "”ىصمحلا ىفصملا نب دمحم انثدح (۳۵)
 1 5 D) ع ) 2 4

 :لاق هللا دبع نب رباج نع ""ریزلا يبأ نع ""جیرج نبا نع يعازوألا
 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 مهودوعت الف اوضرم نإ هللا رادقأب نوبذكملا ةمألا هذه سوجب نإ

 .مهيلع اوملست الف مهومتيقل ناو مهودهشت الف اوتام ناو

 . )١514/١( بيرقتلا يف امك تبثأ ام باوصلاو لصألا نم "نبا" ةظفل تطقس (۱)

 . هب ناعالاو ردقلا تابثإ باب ردقلا باتك ةريخلا فاحتإ (۲)

 نيعبرأو تس ةنس تام ةرشاعلا نم سلدي ناكو ماهوأ هل قودص «يشرقلا (۳)

 . ( ۲۰۸/۲ بيرقتلا ١ ق س دا نيتئامو

 ةلمهملا نوكسو ةيناتحتلا مضب «دمحي وبأ يعالكلا بعك نب دئاص نبا (۶)
 عبس ةنس تام ةنماثلا نم ءافعضلا نع سيلدتلا ريثك قودص «ميملا رسكو

 .( ٠١8/١ بيرقتلا ) < م تح | عبس ةئامو نيعستو

 لضاف هيقف ةقث يكملا مهالوم يومألا جیرح نب زيزعلا دبع نب كلملا دبع (5)
 ع/ اهدعب وأ ةئامو نيسم ةنس تام ةسداسلا نم ءاريثك سلدي ناكو

 070/١(. بيرقتلا )

 یارلا مضو ةلمهملا لادلا نوكسو ةاشلا حتفب سردت نب ملسم نب دمحم وه (5)

 ةنس تام ةعبارلا نم « سلدي هنأ الإ قودص يكلا ريبزلا وبآ مهالوم يدسألا

 . ( ۲٠۷/۲ بيرقتلا ١ ع | ةئامو نيرشعو تس
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 ي رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 هنعنع دقو سلدم وهو دیلولا نب ةيقب هيف فیعض دانسإ اذه

 يف دواد وبأ هاور دقف . نتلا اذه جارخإب ةحام نبا درفني مل نكل

 ,حلاص هدنع وهف هيلع تكسو باطخلا نب رمع ثيدح نم هننس
 نبا ثيدح نم كردتسملا يف مكاحلا هاورو )ةفیذح ثيدح نمو

 عامس حص نإ نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو رمع

 . رمع نبا نم مزاح يبأ

 ۱ ("”يزملا هب مزج امك هعاس حصي مل :تلق
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 هللا يضر - باطخلا نب رمع ثيدح نم دهاش هلو :مكاحلا لاق مث

0 
 هلع

 نبال ةنسلا و (77و575 /9 ) ردقلا يف باب « ةنسلا باتك : دواد يبأ ننس رظنا (۱)

 . (۱44/۱) مصاع يبأ

 . (0۲۳ /۱) مزاح يبأ هجرت يف لامکلا بیذق يف (۲)

 ةنسلا ف مصاع يبأ نبا دنع ثیدحتلاب ةيقب حرص دقو « (۸۵/۱) ملعلا باتک (۳)

 اهلجأ نم هنسح قیرط نم ثيدحلا ءيحب اهربجي ريبزلا يبأ ةنعنع یقبتف ۱44 )١/

 يرحالل ةعيرشلا رظناو (۱46 /۱ ) مصاع يبأ نبال ةنسلا يف امك ينابلألا خيشلا

 ةنسلا حرشو « (۱۵۰ /4) ريغصلا عماجلا حیحص ۱۹۰-۰۱۹۱ ص

 .(۱۰۲ /۱) يوغبلل



 ۱۳۹ ةنسلا عابتا باتک

 ملسو هيلع هللا یلص يبلا باحصأ لضف باب ( ۷ )

 سودقلا دبع انت "يطساولا مثیفا نب اص بیعش وبآ انئدح (۳۰)

 (9ةفيحج يبأ نب نوع نع "”لوغم نب كلام انث ")سين نب ركب نبا
 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق “هبا نع

 نيرخآلاو نيلوألا نم ةنحلا لهأ لوهك اديس رمعو ركب وبأ
 ("”نيلسرملاو نییبنلا الإ

 . ( ٠١۳١/١ بيرقتلا ) ع/ ةرشاعلا راغص نم قودص ناحطلا فريصلا (۱)

 (ه١/١٠ بيرقتلا) ق ت / ةعساتلا نم.هب سأب ال :متاح وبآ لاق مهجلا وبأ يفوكلا (۲)

 رابك نم «تبث ةقث هللا دبع وبأ ينوكلا واولا حتفو ةمجعلا نوكسو هلوأ رسكب (۳)

 . ( ۲۲٣/۲ بيرقتلا ١ ع/ حيحصلا ىلع ةئامو نيسمحو عست ةنس تام ةعباسلا

 ع/ ةئامو ةرشع تس ةنس تام ةعبارلا نم ةقث يثوكلا ةلمهلا مضب يئاوسلا )٤(

 . 477 ص ةماوع /ط رظناو . ( ۹۰/۲ بيرقتلا )

 وبأ اضيأ بهو «هيبأ مسا لاقيو « دملاو ةلمهلا مضب يئاوسلا هللا دبع نب بهو (5)

 اًيلاع بحصو فورعم يباحص «ريخلا بهو هل لاقيو «هتينكب روهشم .ةفیحح

 . (۳۳۸/ ۲ بيرقتلا ) ع/ نيعبسو عبرأ ةنس تامو

 ۰۲۱۹۲ مقر دراوملا يف امك نابح نبا هحولا اذه نم هجرحأ «نسح ثيدح اذه (5)

 دنع  هنع هللا يضر يلع ثيدح نم وهو (۱۲۰/۱) ىئكلا يف يبالودلاو



 رهشلا ضوع.د قيقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز

 وبآ انث الاق دمحم نب يلع و ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح (۳۷)
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 هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع )خاص يبأ نع شمعألا انث ةيواعم

 :ملسو هيلع هللا ىلص

 . ركب يبأ لام عفن ام طق لام عفن ام

 . هللا لوسر اي كل الإ يلامو انأ له :لاقو ركب وبأ ىكبف :لاق

 يف يئاسنلا هاورو )رکب وبأ ىكبف هلوق ىلإ يذمرتلا هاور :تلق

 © ةمزر يبأ نب زيزعلا دبع نب دمحم نع بقانملا

 «بقانملا باتك « هننس يف يذمرتلاو « )١/ 6١( دنسلا يف امك ده نب هللا دبع

 . 5١١( /5) امهيلك  امهنع هللا يضر  رمعو ركب يبأ بقانم يف باب

 . ۱۲۳ /١دمحأ مامإلل ةباحصلا لئاضف رظناو ۱۰۳/۱ 4ةنسلا حرش يف يوغبلا هجرخأو

 ىلإ تيزلا بلجي ناكو «تبث ةقث «ندلا تايزلا نامسلا حلاص وبأ ناوكذ وه (1)

 . ( ۲۳۸/۱ بيرقتلا ) ع/ ةئامو ىدحإ ةنس تام « ةثلاثلا نم « ةفوكلا

 نم  هنع هللا يضر  قيدصلا ركب يبأ بقانم باب « بقانلا باتك: نئسلا (5)

 ابأ الإ هانيفاك الإ دي اندنع دحأل ام » : يو هللا لوسر لاق ظفلب ةريره يبأ ثيدح

 يئعفن ام طق دحأ لام عفن امو «ةمايقلا موي هب هللا هتفاکی ادي اندنع هل ناف ركب

 مكبحاص نإو الأ ءاليلخ ركب ابأ تذختال اليلخ اذختم تنك ولو ءركب يأ لام

 . 6۰٩ /ه ) .« هللا ليلح

 . (۳۸۱/۹) فارشألا ةفحت يف هيلإ راشأ امك یربکلا (©)



 ثیدح نم هدنسم يف دمحأ هاور گ)تاقن هلاجر دانسا اذهو

 “نع هللا یضر ةريره يأ

 لاقو : لاق هللا همحر  ركاش دمحأ خیشلا نأ ريغ يديب قلا لوصألا يف اذكه (۱)

 نارهم نب ناميلس نأل ؛ لاقم هيف ةريره يأ ىلإ هدانسإ ) : هدئاوز يق يريصوبلا
 ةيقبو سيلدتلا لازف ثيدحتلاب حرص هنأ الإ « ةيواعم وبآ اذكو « سلدي شمعالا

 « ثيدحلا جرحو هدرو مالكلا اذه ركاش دمحأ خيشلا بقعت مث ( تاقث هلاحر

 هاكح يريصوبلا نع هلقن يذلا مالكلا اذهو « 7478 مقر ۱۸۳/۱۳ دنسملا حرش

 ىلع لقنلا اذه يف دمتعا ركاش دمحأ ....... ةجام نبا ىلع هتيشاح يف يدنسلا

 نوكي دقو « لقنلا اذه يف يدنسلا ردصم يردأ الو ةحام نبال يقابلا دبع ةعبط

 ريغ ةخسنلا تعقوف مكحلا ريغو دعب ةلأسملا ررح مث لوقلا اذه لاق يريصوبلا

 حيحض يف امك ينابلألا هححص ثيدحلاو « ملعأ هللاو اهدمتعاف يدنسلا ديب ةررحا

 . ٥٦۸٤ مقر(۱۹۰/۰) عماجلا

 يبأ قيرك نم ةنسلا يف مصاع يأ نبا هجرخأو « (755 ۰۲۰۳/۲) دنسملا رظنا (۲)
 يبأ لضف باب « بقانملا باتك دراوملا يف امك نابح نباو ۵۷۷ /؟ ) هب ةيواعم

 دمحأ مامإلل ةباحصلا لئاضف رظناو 251577 مقر  هنع هللا يضر -- قیدصلا ركب

 )١/ )55اهدعب امو .



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز يف ةجاجزلا حابصم ۲ ١

 هنع هللا يضر رمع لضف باب (۸)
 شارخ نب هللا دبع انبأ ؟)یحلطلا دمحم نب ليعامسإ انثدح (۳۸)

 : لاق سابع نبا نع دهاج نع ””بشوح نب ماوعلا نع ''”يبشوحلا

 ءامسلا لهأ رشبتسا دقل دمحم اي :لاقف ليربج لزن رمع ملسأ امل

 .رمع مالسإب

 الإ شارخ نب هللا دبع فعض ىلع مهقافتال ؛ فيعض دانسإ اذه

 يف هقيرط نم ثيدحلا اذه جرحأو «“تاقثلا يف هركذ هنإف نابح نبا
o 

 ؟)هحیحص .

 دواد انبأ «یحلطلا دمحم نب ليعامسإ انثدح )۳۹(

 . ( 77/١ بيرقتلا ) ق / ةرشاعلا نم « مهي قودص «ينوكلا يحلطلا يميتلا (۱)

 «باذكلا :رامع نبا هيلع قلطأو «فيعض «يقوكلا رفعح وبأ «ينابيشلا بشوح نبا (۲)

 .(4۱۲ /١بيرقتلا ) ق / ةئامو نيتسلا دعب تام

 ةنس تام «ةسداسلا نم « لضاف تبث ةقث « يطساولا ىسيع وبأ ينابيشلا ديزي نبا (۳)

 . (۸۹ /۲ بيرقتلا ) ع/ ةئامو نيعبرأو نامت

 )٤( بیذهتلا )۱۹۸/۵(.

 ۰۲۱۸۲ مقر  هنع هللا يضر -- باطخلا نب رمع لضف باب "دراولا " رظنا (ه)

 :هلوقب يهذلا هيلع كردتساو  حیحص لاقو (۸4/۲) كردتسلا يف مكاحلا هجرخأو

 . انه ال ةفلاخم مكاحلا :دانسإ يو : تلق «نطقرادلا هفعض هللا دبع :تلق



 نع  باهش نبا نع ` ناسيك نب خاص نع " ييدملا ء نب :ع ()باهش ربا ع ()ناسیک . .ع 29 :هیدلا ءاطع با

 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق بعك نب يبأ نع ؟”بيسملا نبا ديعس

 :ملسو هيلع

 ذحخأي نم لوأو «هيلع ملسي نم لوأو ءرمع قحلا هحفاصي نم لوأ
 ,ةنجا هلخديف هديب

 ىلع اوقفتا دقو ییدلا ءاطع نب دواد هيف :فيعض دانسإ اذه

 .تاقث لاجرلا يقابو هفعض

 . هب بيسملا نب ديعس ديعس نب ىيي قيرط نم مكاحلا هاور
 ةرم نب ورمع نع ةبعش انث عيكو انث دمحم نب يلع انثدح (4۰)

 . ( ۲۳۳/۱ بيرقتلا ) ق/ ةنماثلا نم فيعض « يكلا وأ يندلا ناميلس وبأ (۱)

 نم «هيقف تبث ةقث «زيزعلا دبع نب رمع دلو بدؤم « ثراحلا وبأ وأ دمحم وبأ (۲)
 . (۳۹۲/۱ بيرقتلا ) ع/ ةئامو نيعبرألا دعب وأ نيثالث ةنس دعب تام ةعبارلا

 ةعبارلا ةقبطلا سوؤر نم «هناقتإو هتلالج ىلع قفتم ظفاحلا هيقفلا ركب وبأ « يرهزلا (۳)

 . ع | نيتنس وأ ةنسل كلذ لبق ليقو ةئامو نيرشعو سم ةنس تام
 . (۲۰۷/۲ بيرقتلا )

 ىلع اوقفتا «ةيناثلا رابك نم «رابكلا ءاهقفلا تابثألا ءاملعلا دحأ «يموزخملا يشرقلا (4)

 . ع /نينامثلا زهان دقو نيعستلا دعب تام لیسارلا حصأ هتالسرم نأ

 . (۳۰۶/۱ بيرقتلا )

 هدانسا فو عوضوم :يهذلا لاقو ۸۶ /۳) ةباحصلا ةفرعم باتک : كردتسلا (5)

 نباو 4۰۸ )١/ ةباحصلا لئاضف يف دمحأ دنع دواد قیرط نم ثيدحلاو باذک

 . (۱5۹۲/۱) ةيهانتلا للعلا رظناو ۵۸۰ /۲) مصاع يبأ

 ب[



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 :لوقی  هنع هللا يضر  اًيلع تعم : لاق ۲۳ ةملس نب هللا دبع نع
 ركب يبأ دعب سانلا ریخو «ركب وبأ 8 هللا لوسر دعب سانلا ريخ

)۲( 

 . همسي لو رخآ رمعو ركب يبأ دعب
 كللا دبع انث ییدلا ديبع وبآ دیبع نب دمحم انندح (۶۱)

( 5 (6) . hM. 0. 

 4 / ةيناثلا نم « هظفح ريغت قودص « ينوكلا يدارملا ماللا رسكب : ةملس نبا (۱)

 .( 47١/١ بیرقتلا ١

 تلق : ظفلب هيبأ نع ةيفنحلا نب دمحم قيرط نم يراخبلا هجرحأو حيحص رثألا (۲)
 مث : لاق ؟ نم مث : تلق . ركب وبأ : لاق ؟ تي هللا لوسر دعب ريح سانلا يأ يبأل

 اذختم تنك ول : لَك يبلا لوق باب « ةباحصلا لئاضف باتك « ثيدحلا . رمع

 (۱۱۰ )5/1١ 2٠١ دنسملا يف دمحأ دنع قرط نم ءاج ثيدحلاو ((۰..)۲۰/۷ الیلخ

 ۰۳۰ /۳) ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا هجرخأو . )75/١( هل ةباحصلا لئاضف قو

 ريبكلا يف يناربطلاو (۲۳/۰) ليضفتلا يف باب « ةنسلا باتك « ننسلا يف دواد وبأو
 باعيتسالا يف ربلا دبع نباو « )١87/١( ناهبصأ رابخأ يف ميعن وبأو « )1٤/١(

 . (055/5) مصاع يبأ نبال ةنسلا رظناو ۰ (۲۵۰۲/۲)

 ةنس تام « ةعساتلا نم « ثيدحلا يف طالغأ هل قودص < هيقفلا « ىندملا ناورم وبأ (۲)

 .( 57١/١ بيرقتلا) ق س دک/ ةرشع ثالث نيتئام

 ريثك قودص «هيقف « يحنزلاب فورعلا «يكملا مهالوم يموزخملا دلاخ نب ملسم وه )٤(
 ق د | اهدعب وأ ةئامو نيعبسو عست ةنس تام «ةنماثلا نم «ماهوألا

 وه امنإو « دلاخ نبا ىلع تمدق (يحنزلا ) ةبسنلا نأ ظحاليو (۲ 45/7 بيرقتلا)



 ۱۶۵ ةنسلا عابثا باتک

 هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :تلاق ةشئاع نع “هيبأ نع “ةورع

 :ملسو

 . ةصاخ باطخلا نب رمعب مالسالا زعأ مهللا

 «يجاسلا هفعض نوشجاملا نب كلملا دبع ؛فیعض دانسإ اذه

 نبا هقثو نو يحنزلا دلاخ نب ملسمو ؟"تاقثلا يف نابح نبا هركذو

 ركنم :يراخبلا هيف لاق دقف .هحیحص يف هب جتحاو نابح نباو نيعم

 . "ههريغو يئاسنلاو متاح وبأ هفعضو ثيدحلا

 نم كردتسملا يف مكاحلاو «”هحيحص يف نابح نبا هاور نتلاو

 . "هب نوشحاملا نب كلملا دبع قيرط

 . (يحنزلا دلاخ نبا )

 سم ةنس تام « ةسماخلا نم سلد اعر « هيقف ةقث « يدسألا ماوعلا نب ريبزلا نبا (۱)

 . (۳۱۹/۲ بيرقتلا ١ ع / ةئامو نيعبرأو تس وأ

 نم «روهشم هيقف ةقث « يندملا هللا دبع وبأ « يدسألا ماوعلا نب ريبزلا نب ةورع (۲)

 ۱٩(. /؟بيرقتلا ) ع / حيحصلا ىلع نيعستو عبرأ ةنس تام «ةيناثلا

 . (507/5) بيذهتلاو (۳۸۹/۸) تاقثلا (©)

 يئاسنلل ءافعضلاو ۱۸۳/۸(۰) ليدعتلاو حرجلاو )۲۹١/۷(« ريبكلا خيراتلا )٤(
 ۰ (۱۲۸-۱۳۰ /۱۰) بيذهتلاو « (44۸/۷) تاقثلاو ٩۸ ص

 . ۲۱۸۰ دراولا مر

 نوخیشلا طرش ىلع حیحص ثيدح اذه : لاقو (۸۳ /۳) ةباحصلا ةفرعم باتک ()
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 حیحص نسح :لاقو رمع نبا ثيدح نم عماجلا يف يذمرتلا هاورو

 "بیرغ :لاقو سابع نبا ثيدح نم اًضيأو بیرغ

 لاجرو ۰ ۱۷ /5)  هنع هللا يضر  رمع بقانم باب « بقانملا باتك )١(

 «ماهوأ هل قودصف « يراصنألا ناميلس نب هللا دبع نب ةجراخ الإ تاقث هدانسإ

 ١51١1١. بيرقتلا یف لاق امك

 ثيدحو . ةمركع نع رضنلا قيرط نم يوغبلل ةنسلا حرش يف وهو قباسلا ردصملا (۲)
 "كورتم " : رجح نبا هنع لاق نمحرلا دبع نب رظنلا ىلع هرادم سابع نبا 1

 دادغب خيرات يف بیطنلا هجرحآ اذه ةجام نبا ثيدحو . ( ۳٠۲/۲ بيرقتلا )

 نع نوشحاملا نبا قيرط نم (۱۲۱/۱) رثألا نويع يف سانلا ديس نباو )٥٤/٤(«

 . يريصوبلا هيلإ راشأ ام هيفو « يحنزلا



 ۱: ةنسلا عابثا باتک

 هنع هللا يضر نامثع لضف باب )٩(

 نبا نامثع يبأ انث ("یننامنعلا نامنع نب دمحم ناورم وبأ انئدح(4۲)

 يبأ نع ج رعألا نع هبا نع )دان زلا يبأ نب نهرلا دبع نع دلاخ

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر نأ ةريره

 .نافع نب نامثع اهيف يقيفرو «ةنجلا يف قيفر ين لكل

 (مهقافتاب فيعض وهو دلاخ نب نامثع هيف فيعض دانسإ اذه

 نيتئامو نيعبرأو ىدحإ ةنس تام « ةرشاعلا نم .ئىطخي قودص قکم ليزن يدملا )١(

 . ( ۱۸۹/۲ بيرقتلا) ق ص /

 ق/ ةرشاعلا نم « ثيدحلا كورتم «ناورم يبأ دلاو ندا نافع وبآ (۲)

 . (۸ /۲ بیرقتلا )

 «ةعباسلا نم اهيقف ناكو «دادغب مدق ال هظفح ريغت قودص «شيرق لوم ندلا (۳)

 بيرقتلا ) 4م تحا ةئامو نيعبسو عبرأ ةنس تام .دمحف ةنيدملا جارح يلو

 .(ة 1١/8١

 نم هيقف ةقث دانزلا يبأب فورعلا «يدملا نمحرلا دبع وبأ يشرقلا «ناوكذ نب هللا دبع (5)

 . ( 4١5/١ بيرقتلا ) ع / اهدعب ليقو نيثالث وةئام ةنس تام «ةسماخلا

 «تبث ؛ةقث «ثراحلا نب ةعيبر ىلوم «يدملا دؤاد وبأ ءجرعألا زمره نب نمحرلا دبع (ه)

 . ( 501١/١ بيرقتلا ) ع/ ةئاملا دعب ةرشع عبس ةنس تام «ةثلاثلا نم ملاع

 هللا دبع ةدايز نم ةباحصلا لئاضف يف هحولا اذه نم ثيدحلاو (1)

. 450/19 



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۸

 هللا لوسر لاق :لاق هللا ديبع نب ةحلط قیرط نم عمابا يف يذمرتلا هاور

 هدانسإ سيل بيرغ ثيدح اذه : لاقو هرکذف ملسو هيلع هللا یلص

 . “عطقنم وهو يوقلاب

 نامثع يقل ملسو هيلع هللا یلص يبلا نأ ةريره يبأ ىلإ "”هبو (۶۳)

 : لاقف دجسملا باب دنع

 لثع. موثلك مأ كحوز دق هللا نأ نربخأ لیربج اذه نامثع اي

 . ؟اهتبحص لثم ىلع ةيقر قادص

 . هلبق يذلا دانسالا مكح همكح دانسالا اذه

 نم وهو(51714/5) هنع هللا يضر نافع نب نامثع بقانم يف باب «بقانملا باتك )١(
 يزوجلا نبا دنعو )5١54/١(( يعيطقلا ةدايز نم ةباحصلا لئاضف يق ةحلط ثيدح

 بسن دقف ينامثعلا نامثع امأو حصي ال ثيدح اذه :هنع لاقو .(۲۰۱/۱) للعلا يف

 . عضولا ىلإ

 . 47 مقر ثيدحلا دانسإب يأ (۲)

 وهو (۵۱۵/۱) هللا دبع ةدايز نم ةباحصلا لئاضف يف ناورم يبأ قيرط نم ثيدحلا (۳)

 امك ينامثعلا دلاخ نب نامثع نب دمحم هب درفت بیرغ لاقو كلذك هدنم نبا دنع

 فيعض يق امك ينابلألا هفعضو «ريغصلا عماجلا فو (5310/4) ةباصإلا يف

 نبا هيفو بيسملا نب ديعس لسرم نم هخيرات يف يوسفلا هجرحأو (۱۰۸/۲) عماجلا

 . )٠١۹/۳( ةعيمل

 ةنماثلا نم دباع هيقف ةقث ٍقوكلا دمحم وبأ ءواولا نوكسب «يدوألا نمحرلا دبع نبا )٤(
 ۸ بیرقتلا ) ع | ةئامو نیعستو نيتنثا ةنس تام



 ۱:۹ ةنسلا عابتا باتک
 ۲ 5 7 .١١

 ركذ :لاق ةرجع نب بعك نع نيريس نب دمحم نع “ناسح نبا

 لاقف هسأر عنقم لحر رمف ءامّرقف ةنتف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 مث نامثع ""یعبضب تذحأف تبثوف .یدفا ىلع ذئموي اذه

 .اذه :لاقف ؟اذه :تلقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلبقتسا

 . عطقنم دانسإ اذه

 رجع نب بعك نم عمسي مل نيريس نب دمحم :متاح وبأ لاق
PP). 5 

 هاورو (ةرجع نب بعک ثيدح نم هدنسم يف ده مامالا هاور

 سانلا تبثأ نم «ةقث «يرصبلا هللا دبع وبآ ءلادلا مضو فاقلاب «يسودرقلا يدزألا (۱)

 نم امهنع لسرپ ناك هنأل «لاقم ءاطعو نسحلا نع هتياور فو «نيريس نبا يف

 . ( ۳٠۸/۲ بیرقتلا) ع / ةئامو نيعبرأو نامث وأ عبس ةنس تام «ةسداسلا

 . (۷۳/۳) ةياهنلا طبإلا تحت ام وه ليقو دضعلا طسو ءابلا نوكسب عبضلا (۲)

 . ۱۸۷ ص ليسارملا (۲)

 "ةباحصلا لئاضف يف " هدنع وهو (۲۳۰ ۲۳۰۰۲۳۰۲ ۲/4) دنسلا (4)

 (۰0/0۰۹/۱) يعيطقلا تادایز نم كلذک لئاضفلا يف وهو )١/450(«

 اهضعب لاحر قرط نم ءاح هنأ الإ يريصوبلا هيلإ رشأ ام هيف اذه بعک ثیدحو

 فو )٠١9/4( دنسملا يف دمحأ ةلاوح نب هللا دبع دنسم نم هجرحآ دقف تاقث

 دنسم نمو )005/١( يعيطقلا تادايز نم اهيف وهو (44۸/۱) ةباحصلا لئاضف

 وهو )151/١( ةباحصلا لئاضف یو )١١5/7( دنسملا يف دمحأ هحرحأ رمع نبا



 ناسح نب ماشه انث نوراه نب ديزي انث هدنسم يف عینم نب ده هاورو

 . ةرشعلا دیناسلا دئاوز يف هتدروأ امك ةدايزب هركذف

 نع ةداتق انث مامه انث ةبده انث « هدنسم يف يلصولا ىلعي وبأ هاورو

 . هب نيريس نب دمحم

 لاق :تلاق ةشئاع نع ريشب نب نامعنلا نع "”يقشمدلا ديزي نب ةعيبر نع

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 علخت نأ ىلع نوقفانلا كدارأف اًموي رمألا اذه هللا كالو نإ نامثع اي

 . تارم ثالث كلذ لوقي هعلخت الف هللا كصّمق يذلا كصيمق

 يف باب «بقانملا باتك يف يذمرتلا هجرخأو «(4۵۱/۱) هللا دبع تادايز نم اهيف
 نم بيرغ نسح ثيدح اذه: لاقو (570/0)  هنع هللا يضر نامثع بقانم

 « يذمرتلا هحرخأ بعك نبا ةرم دنسم نمو « رمع نبا ثيدح نم هحولا اذه

 حرش" يف وهو . حيحص نسح ثيح اذه :لاقو (1۲۸/۰) قباسلا ردصملا :رظنا)
 . "۱۱۰/۱ 5) يوغبلل ةنسلا

 . دانسالا اذ (4۱/۱۲) لئاضفلا هفنصم يف (۱)

 د / ةئامو نیعبسو عست ةنس تام «ةنماثلا نم فیعض «يماشلا يخونتلا نامعنلا نبا (۲)

 . ۱۰۸/۲ بیرقتلا ) ق ت

 نیرشعو ثالث وأ ىدحإ تام ةعبارلا نم دباع ةقث ءريصقلا يدايالا .بیعش وبآ (۲)

 . ( ۲٤١۸/١ بیرقتلا ) ع/ ةئامو



 ۱9۱ ةنسلا عابثا باتک

 :تلاق ؟اذمب سانلا يملعت نأ كعنم ام : ةشئاعل تلقف :نامعنلا لاق

 . هللاو هتيسنأ

 انث لاقف «"دانسإلا يف لحجر ةدايزب عماجلا يف يذمرتلا هاور :تلق

 نب ةيواعم نع دعس نب ثيللا انن یثلا نب نيجح انث ناليغ نب دومحم

 هركذف ريشب نب نامعنلا نع رماع نب هللا دبع نع ديزي نب ةعيبر نع حلاص

 بيرغ نسح ثيدح : لاقو « هرخآ ىلإ ةشئاعل تلقف : هلوق نود همامتب

 ۱ . (ةلیوط ةصق ثيدحلا قو : لاق

 ف ةصقلا رکذو همامتب هدنسم يف ةبيش يبأ نب ركب وبآ هاور :تلق

 ان ديزي نب ةعيبر ٍيثدح خاص نب ةيواعم نع بابا نب دیز نع هلوآ

 دئاوز يف هتدروأ امك هرکذف ریشب نب نامعنلا عمس هنأ سيق نب هللا دبع

 . "ةرشعلا ديناسملا

 هللا دبع نع ىور:" ديزي نب ةعيبر" هتمجرت يف رجح نبا لاق یماع نب هللا دبع وهو (۱)

 نأ حيحصلاو ةيواعمو عقسألا نب ةلئاوو ريشب نب نامعنلاو صاعلا نب ورمع نبا

 فارشألا ةفحتو «(5514/5) بيذهتلا رظنا) يبصحيلا رماع نب هللا دبع امهنيب

(۳۳۲/۱۲) . 

 . (1۲۸/۰) هنع هللا يضر نافع نب نامثع بقانم يف باب بقانملا (۲)

 دانسإلا اذه هل فنصملا يف هنأ ريغ ةريخلا فاحتإ نم دوقفلا ءزجلا نمض بقانملا مسق (۳)

 نم ثيدحلا اذه مصاع يبأ نبا قاسو (456 )48/١7 نامثع لئاضف«لئاضفلا يف

 نم اثیدح كئدحأ :ةشئاع يل تلاق ؛هظفلو هسفن دنسلاب ةبيش يبأ نب ركب يبأ قيرط

 ههجوب يو يبلا بعت «هیلع لبقأف نامثع ءاج :تلاق . ىلب : تلقف و هللا لوسر



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز

 انث الاق دمحم نب يلعو ريمن نب هللا دبع نب دمحم انئدح (47)

 نع “مزاح يبأ نب سيق نع "دلاخ يبا نب ليعامسإ اش ""عیکو
 :هضرم يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :تلاق ةشئاع

 . يباحصأ ضعب يدنع نأ تددو

 ىلع كودارأ ناف اًصيمق كصمقي نأ هلعل ىلاعت هللا نإ نامثع اي » :لوقي هتعمسف

 ملسم طرش ىلع :ينابلألا لاقو «حيحص هدانسإ ثيدح اذهو « « هعلخت الف هعلخ

 يف ده دنع سيق نب هللا دبع قيرط نم ثيدحلاو «((055/7 مصاع يبأ نبال ةنسلا)

 نب هللا دبع قيرط نمو )7١5(« مقرب دراوملا يف نابح نباو )١49/5( دنسملا

 نامثع بقانم يف باب «بقانملا باتک يذمرتلا دنع ةشئاع نع نامعنلا نع رماع

 مصاع يبأ نبال ةنسلا رظناو «(85/5) دنسلا يف دمحأو (5178/0)هنع هللا يضر

 نمو (7/5/5) دنسملا) هتلاخ نع ةورع ثيدح نم اضيأ دمحأ دنع وهو (077/؟)

 هللا دبع تادايز نم" ةباحصلا لئاضف يف" وهو )١١14/5( ديعس نب قاحسإ قيرط

 نمحرلا دبع نع " تاقبطلا" يف دعس نبا دنعو (401/7) السرم ريفن نب ريبج نع

 . (1/۳) ريبج نبا

 ةفحتو " ها يف امك تبثأ ام باوصلاو لصألا نم طقس دقو (۲۲) يف مدقت )١(
 .(۲۹۲/۱۲) فارشألا

 ع | ةئامو نيعبرأو تس ةنس تام «ةعبارلا نم تبث ةقث «يلجبلا مهالوم يسمحألا (۲)

 . ( 58/١ بيرقتلا )
 يوري نأ هل عمتحا هنأ :لاقيو «مرضخم ةيناثلا نم ةقث فوكلا هللا دبع وبأ يلجبلا (۳)

 بيرقتلا ) ع/ ريغتو «ةئاملا زاح دقو اهلبق وأ نيعستلا دعب تام «ةرشعلا نع
). 



 or ةنسلا عابثا باتك

 وعدن الأ :انلق ) تكسف ؟رکب ابأ كل وعدن الأ هللا لوسر اي :انلق

 ءاجف .معن :لاق ؟نامثع كل وعدن الأ :انلقف 7 تکسف ؟رمع كل

 نامثع هحوو هملکی ملسو هيلع هللا یلص يبلا لعجف هب الخف نامثع

 . ریغتی

 °( نافع نب نامثع نأ) نامنع لوم ةلهس وبأ یئدحف :سیق لاق

 :رادلا موي لاق

 .هيلع رباص انأو اًدهع يلإ دهع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ
 كلذ هنوري اوناكف : سيق لاق .هيلإ رئاص انأو :هثيدح يف يلع لاقو

 . مويلا

 يف نابح نبا هاور « تاقث مهلك هلاجر حيحص دانسإ اذه

 يف يذمرتلا هاورو «"هنتمو هدانسإب هركذف عيكو قيرط نم هحيحص

 يبأ نع مزاح يبأ نبا سيق نع دلاخ يبأ نبا ليعامسإ قيرط نم عماجلا

 نامتع لضف باب "مه" رظنا تيثأ ام باوصلاو لصألا نم طقس نيسوقلا نيب ام (۱)

 . ۲۲۹۷ مقر دراوملاو ١٠ص

 لضف باب "مه" يف امك تبثأ ام باوصلاو « لصألا نم طقس نیسرقلا نيب ام (۲)

 . ۱۰ ص نامثع

 مهنع هللا يضر رمع ركذ دعب يلع ركذ اهيفو (۲۲۹۷) "دراوملا" (۲)
2# 



 قبقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز هر

 ثيدح اذه : لاقو طقف ةلهس ىبأ نع سيق هاور ام ىلع ارصتقم ةلهس

 . "اضيأ ةشئاع ثیدح نم هدنسم يف دمحأ مامإلا هاورو

 يرهشلا ضوع.د

 . (1۳۱/۰) هنع هللا يضر نافع نب نامثع بقانم يف باب بقانملا باتك (۱)

 نبا دنعو انه هيلإ ريشأ امك «نابح نبا دنع اضيأ ةشئاع ثيدح نم وهو (01/5) (۲)

 ةباحصلا ةفرعم باتك : كردتسملا يف مكاحلاو «(551/5) ةنسلا يف مصاع يبأ

 هظفلو « يبهذلا هقفاوو .هاحرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو ۹۹/۳(۰)

 : دمحأ دنع

 ؟ يلع كمع نبا :تلق ال: لاق ؟ ركب وبأ : تلق يباحصأ ضعب يل اوعدا :لاق »

 نامثع نولو هراسي لعح ىحنت لاق ءاج املف . معن :لاق ؟ نامثع:تلق ال:لاق

 نإ ال :لاق ؟ لتاقت الأ نينمؤملا ريمأ اي :انلق اهيف رصحو رادلا موي ناك املف ريغتي

 .« هيلع يسفن رباص نو ادهع يلإ دهع كي هللا لوسر

 ريشأ امك يذمرتلاو (55 ۰۵۸/۱) دنسملا يف ده هحرحآ ةلهس يبأ قيرط نمو

 نباو (1/۳) تاقبطلا يق دعس نباو (070/7) ةنسلا يف مصاع يبأ نباو انه هيلإ

 . (40/۱۲) لئاضفلا فنصلا يف ةبيش ىبأ



 ۱9۵ ةنسلا عابثا باتک

 بلاط يبأ نب يلع لضف باب (۱۰)
 هنع هللا يضر

 نب دامح ينربخأ (۱) نیس وبأ انث دمحم نب يلع انثدح )۷(

 ءاربلا نع تباث نب يدع نع ناعدح نب ديز نب يلع نع ةملس

 ىلا هتجح يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انلبقأ :لاق بزاع نبا
 :لاقف يلع ديب ذخأف ةعماح ةالصلا رمأف قيرطلا ضعب يف لزنف جح

 . ىلب :اولاق ؟ مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ تسلأ

 . ىلب :اولاق ؟هسفن نم نمؤم لكب ىلوأ تسلأ :لاق

 نم داع مهللا «هالاو نم لاو مهللا هالوم انأ نم ىلوم اذهف :لاق
 هاداع

 . ناعدج نب ديز نب ىلع فعضل ؛ فيعض دانسإ اذه

 ةلمهملا مضب «يلكعلا نيسحلا وبأ نيتدحومو ةلمهملا مضب :بابحلا نب ديز وه (۱)

 ةنس تام ةعساتلا نم «يروثلا ثيدح يف ئطخي قودص وهو «فاكلا نوكسو

 . ۲۷۳/۱ بيرقتلا ) 4 م / نيتئامو ثالث

 تام «ةنماثلا رابك نم «هرخآب هظفح ريغت «دباع ةقث «ةملس وبأ يرصبلا رانيد نبا (۲)

 .( ١91/١ بیرقتلا) 42 تح / ةئامو نيتسو عبس ةنس

 ةئامو نيئالثو ىدحإ ةنس تام ةعبارلا نم فيعض «يزاجح هلصأ يرصبلا يميتلا (۲)

 . ( ۳۷/۲ بيرقتلا ١ 4 م خب / اهلبق ليقو

 ع/ ةئاملا دعب ةرشع تس ةنس تام ةعبارلا نم عيشتلاب يمر ؛فوكلا يراصنألا (6)
 .(31/99) نازيملا ةبسن ف فالتحالا لوح رظناو « ( ١5/7 بيرقتلا )



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ١

 یورو «اضيأ ءاربلا ثيدح نم هدنسم يف ده مامالا هاور

 نب دیز ثيدح نمو ,9ةديرب ثيدح نم هضعب كردتسملا يف مكاحلا

 . قرأ

 نب دام نع نافع نع " هدنسم " يف ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاورو

 امك هرخآ يف ةدايز ركذو رهظلا ةالص ةالصلا هذه ىمسوهب ةملس

 . ةتسلا بتكلا ىلع ةرشعلا ديناسملا دئاوز يف هتجرحآ

 . (۲۸۱/4) دنسلا (۱)

 ملسم طرش ىلع حیحص ثيدح اذه :لاقو « (۱۱۰/۳) ةباحصلا ةفرعم باتک (۲)

 . هاحرخي مو

 . 0۱۰۹/۳ قباسلا ردصلا (۳)

 ةددعتم قرطب مهنع ءاج ةباحصلا نم ددع هاور دقو «حيحص هنم عوفرلا ثيدحلاو )٤(
 تنك نم »ناونعب كلذل هدقع باب يف ةنسلا يف مصاع يبأ نبا اًريبك اهنم افرط رکذ

 مقرأ نب دیز دنسم يف ريبكلا مجعلا يف ناربطلاو (۰6/۲) « هالوم يلعف هالوم
 (۱۰۳/) دئاوزلا عمجم يف كلذل الصف دقع يمثيماو اهدعب امو ۱۹۱/۰(۰)

 (۳۷۰/۰) ۰۱۹۰۱۵۲ ۰۱۱۸ 2854/١١ دمحأ دنسم يف يلع ثيدح نم هرظناو

 ثیدح نمو «(0۸۰/۲) هل ةباحصلا لئاضف يف وهو هللا دبع دئاوز نم اهضعبو

 يفو ۳۶۱ ۰۳۵۸ ۳۵۰ ۳۵۷/۵) دنسلا يف ده دنع ةديرب نب هللا دبع

 (۲۲۰4) " دراوملا" يف امك نابح نبا حیحص ينو ۷۹(۰) مقر يئاسنلل صئاصخلا

 (۲۳/۵) میعن يبأل ةيلحلا يقو 0۰۳/۲(۰) لئاضفل" يف يعيطقلا تادایز نم وهو
 «(۳۹۸/۰) دمحأ دنسم يف مقرأ نب دیز ثيدح نمو (۱۲۱/۱) ناهبصآ رابحآ يقو

 باب «بقانملا باتك ننسلا يف يذمرتلا دنعو (۷۸) مقر يئاسنلل صئاصخلا یو

 نسح ثيدح اذه :لاقو (۳۳/۵) هنع هللا ىضر بلاط يبأ نب يلع بقانم



 ۱۰۷ ةنسلا عابثا_باتک

 يبأ نبا انث عيكو انثدح "ةبیش يبأ نب نامثع انثدح (4۸)
 ۶ 7 8 ۶ ۳ 8 م )1(

 یلیل وبآ ناك :لاق یلیل يبأ نب نمح لا دبع نع "'مكحلا انث «ىليل

 بايثو ءاتشلا يف فيصلا بايث سبلي ناكف «بلاط يبأ نب يلع عم رمسي

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ :لاقف «هتلأس ول : انلقف . فيصلا يف ءاتشلا

 دمرأ ن هللا لوسر اي :تلقف «ربیخ موي نيعلا دمرأ انأو يلإ ثعب ملسو

 : لاق مث «ئيع يق لفتف نيعلا

 . دربلاو را هنع بهذأ مهللا

 "لئاضفلا" يف دمحأ دنعو )۲۲۰۵(  "دراوملا" يف امك نابح نبا دنعو . حيحص *

 نع رجح نبا لوقيو (1/۲) "ءامسألاو کلا" يف يبالودلا دنعو « (۰1۹/۲)
 اهنم درفم باتك يف ةدقع نبا اهبعوتسا اًدح قرطلا ريثك " :ثيدحلا اذه

 يطويسلل ريغصلا عماجلا يف وهو (۲۱۸/۲) ريدقلا ضیف)..."ناسح اهنمو حاحص

 ؛«ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلسو (۲۵۳/۵) عماجلا حيحص :ينابلألا هححصو

 . ۱۷۵۰ مقر

 ناك :ليقو «ماهوأ هلو ريهش ظفاح ةقثءيفوكلا ةبيش يبأ نب نسحلا وبأ يسبعلا (۱)

 ق س د م خ/نیتئامو نيثالثو عست ةنس تام ةرشاعلا نم نآرقلا ظفح ال

 .(۱ 4/۲ بیرقتلا)

 «نمحرلا دبع وبأ ؛يضاقلا يفوكلا يراصنألا یلیل يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم (۲)
 4/ ةئامو نيعبرأو نان ةنس تام « ةعباسلا نم هّدج ظفحلا ئيس قودص

 . ( ۱۸٤/۲ بيرقتلا )

 هيقف تبث ةقث ءيفوكلا يدنكلا دمحم وبأ « ارغصم ةدحوملا مث ةانثملاب ةبيتع نب مكحلا (۳)

 ع / اهدعب وأ ةئامو ةرشع ثالث ةنس تام ةسماخلا نم سلد اعر هنأ الإ

 .( ۱۹۲/۱ بيرقتلا )



 ما مك

 يرهشلا ضوع.د قيقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۸

 :لاقو . ذعموی دعب اًدرب الو ارح تدحو امف :لاق

 .راّرفب سيل هلوسرو هللا هبحيو هلوسرو هللا بحي الحر نئعبأل

 . هايإ اهاطعأف يلع ىلإ ثعبف سانلا اه فّوشتف

 وهو دمحم وه عيكو خيش ىليل يبأ نبا : فيعض دانسإ اذه

 . "7درفني ام جتحي ال ظفحلا فيعض

 نب یلعلا اش "”يطساولا ىسوم نب دمحم انثدح )٤۹(

 لاق :لاق رمع نبا نع “عفان نع بئذ يبأ نبا انث ")نهرلا دبع

 : ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 .امهنم ريخ امهوبأو «ةنجلا لهأ بابش اديس نيسحلاو نسمحلا

 نيحيحصلا يف  هنع هللا يضر يلعل ةيارلا ءاطعإب قلعتي ام هنم تبث ثيدحلا (۱)

 (۱۳۳ )49/١( دنسلا رظناو .فيعضف انه هجام نبا قايسب امأ ءامهريغو

 " ةوبنلا لئالد"و )١4( مقر ثيدحلا"  هنع هللا يضر يلع صئاصخو"

 . (551/5) دمحأل ةباحصلا لئاضف و 5١ص يقهيبلل

 . ( 7١١/5 بيرقتلا ) ق م خ/ ةرشع ةيداحلا نم قودص يطساولا رفعج وبأ (۲)

 بیرقتل) ق/ةعساتلا نم ءضفرلاب يمر دقو عضولاب مهتم «يطساولا (۲)

۷ ). 

 وبأ يرماعلا يشرقلا بئذ يبأ نب ثراحلا نب ةريغملا نب نمحرلا دبع نب دمحم وه (4)

 :ليقو «ةئامو نيسمخحو نامث ةنس تام ةعباسلا نم «لضاف هيقف ةقن « ندا ثراحلا

 . ( ۱۸٤/۲ بيرقتلا ) ع/ عست ةنس

 عبس ةنس تام « ةثلاثلا نم ءروهشم هيقف ةقث ءرمع نبا ىلوم «يندملا هللا دبع وبأ (ه)

 . ( 5915/5 بيرقتلا ) ع/ كلذ دعب وأ ةئامو ةرشع



(0 1 Ua 
۰ 

 نمحرلا دبع نب یلعلا قیرط نم كردتسلا يف مكاحلا هاور

 نیعبس عضوب فرتعا نمحرلا دبع نب یلعلا :فیعض دانسإ اذهو
 يف ثيدحلا لصأو : نيعم نبا هلاق بلاط يبأ نب يلع ل ضف يف اثيدح

  Datلا  Maل 8 ۰
 .ةفيذح نع شيبح نب رز قيرط نم يئاسنلاو يذمرتلا

 ١: 5سوم نب هللا ديبع انث ''”ليعامسإ نب دمحم انثدح ©

 ىلعملا :يبهذلا لاقو هیلع تكسو )١737/9( ةباحصلا ةفرعم باتك :كردتسملا (۱)

 .كورتم

 مالسلا امهيلع نيسحلاو نسحلا بقانم باب «بقانملا باتك : يذمرتلا ننس (۲)

 ثيدح نم الإ هفرعن ال هجولا اذه نم بیرغ نسح ثیدح اذه :لاقو 1۱۰/۵(۰)

 . ليئارسإ

 نم ءاج دقف هنتم حص دق ثيدحلاو «( ۳۰/۳ فارشألا ةفحت رظنا ر ىربكلا يف (5

 ناميلا نب ةفيذحو يردنلا ديعس وبأ مهنم ةباحصلا نم ددع نع ةددعتم قرط

 وبأو بزاع نب ءاربلاو رمع نب هللا دبعو دوعسم نب هللا دبع و بلاط يبأ نب يلعو

 وأ قرطلا هذه ىلع ملكت دقو نيعمجأ هل سايإ نب ةرقو هللا دبع نب رباجو ةريره

 ريدقلا ضيف يف يوانلاو (۱۷۹/۹) دئاوزلا عمجم يف يمثيحلا اهجرخو اهضعب
 رظنا «ثيدحلا ىلع مالكلا يف ينابلألا انخيش داجأو «رتاوتم هنأ لقنو )۳/ 4١5(

 دمحأ مامالل ةباحصلا لئاضف رظناو 4۸۳ /۲) ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس

 هللا يضر نيسحلاو نسحلا يف ءاج ام باب بقانملا :نآمضلا دراومو ۷۷۱/۲(۰)

 ۱ .۵ ۵۱ ص امهنع

 .۲۱ يف مدقتو (۳۹۳ /۷ فارشألا ةفحت رظنا ١ ( يسمحألا ) ال يزارلا وهو (4)

 قعساتلا نم عيشتي ناك «ةقث .دمحم وبأ يفوكلا يسبعلا ماذاب راتخلا يبأ نبا (ه)

 . ( ۰4۰/۱ بيرقتلا ١ ع / حيحصلا ىلع نيتئامو ةرشع ثالث ةنس تام



 :لاق "هللا دبع نب دابع نع ۲۳ لاهنلا نع ملاص نب ءالعلا انبأ

 :يلع لاق

 قیدصلا انأو ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر وأو هللا دبع انأ »

 . تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه

 ناميلس يبأ قيرط نم "هدنسم " يف ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاور

 .)يلبق اهوقي ال :دازو هركذف يلع نع نهحبا

 ىج يبأ قيرط نم "هدنسم " يف رمع يبأ نب یی نب دمحم هاورو

 هتباصأف لحجر اهاقف :هرخآ يف دازو هنتمو هدانسإب بلاط يبا نب يلع نع

060 

 س ت د / ةعباسلا نم ماهوأ هل قودص «يفوكلا يدسألا وأ يميتلا (۱)
 "لامكلا بيذمت ةصالخ"رظنا ةحام نبا لاحر نم هنوكو . ( ٩۲/۲ بيرقتلا )

 ةيدنملا هتعبطب بيرقتلا ين هل زمري مو (750/5) يبهذلل "فشاكلا"و ۲۹۸ص
 . لامكلا بيذق ةروصم يف الو ةيرصلاو

 4خ / ةسماخلا نم مهو اعر قودص «يفوكلا مهالوم يدسألا ورمع نبا (۲)

 . ( ۲۷۸/۲ بيرقتلا )

 . (۳۹۲/۱ بيرقتلا ) ص( ةثلاثلا نم فيعض ؛«يفوكلا يدسألا (۳)
 )٤( فنصلا ةرابع )١7/ )55يلبق دحأ اهلقي مل: .

 نمو ةعماجلاب تاطوطخملا مسقب ةريسي ةعطق هنم دحوي ةبيش يبأ نبا دنسم (ه)

 بعصلا

 .(19 ۰1۲/۱۲ ةبيش نبا فنصم يف وهو دوقفم رمع يبأ نبا دنسمو ءاتءارق



 ۱۹ ةنسلا عابتا باتک

 :لاقو هب ورمع نب لاهنلا قیرط نم كردتسلا يف مكاحلا هاورو

 . )یهتنا نیخیشلا طرش ىلع حیحص ( ی و ۲

 تنأ :اعوفرم رمع نبا ثیدح نم يذمرتلا عماج يف ىلوألا ةلمباو

 "بيرغ نسح ثیدح : لاقو . ةرخآلاو ایندلا يف يأ

 ىلع سیلو لاق اذک :لاقو يبهذلا هفلاخ نکل (۱۱۲/۳) ةباحصلا ةفرعم باتک (۱)

 . هربدتف لطاب ثيدح لب حیحصب وه الو لب امهنم دحاو طرش

 . (۳5/) هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع بقانم باب بقانلا باتک (۲)

 نب يلع لاقو رظن هيف هنع يراخبلا لاق «هللا دبع نب دابع هب مهتلاو رکنم ثيدحلاو

 : يمذلا لاقو ٩۸/۵( بيذهتلا) لوهحب : مزح نبا لاقو ثيدحلا فيعض : نیدلا

 قیرط نم "ةنسلا" يف مصاع يبأ نبا هجرحآ ثيدحلاو (۱/۲ فشاکلا) هوکر ت

 عوضوم :لاقو ۳۶۱/۱(۰) "تاعوضولا" يف يزوجلا نبا دنع وهو (۵0۸/۲) دابع

 هنأ دمحأ نعو اهیلع عباتي ال ثيداحأ یور :هلوق يدزألا نع لقنو .دابع هب مهتلاو

 برضا :لاقف ربكألا قیدصلا انأو هلوسر وأو هللا دبع انآ يلع ثيدح نع لكس

 . ركنم ثيدح هنإف هيلع

 قيرط سفن نم هحرحأو (۳۹۸/۲ نازیلا) يلع ىلع بذك اذه :هنع يهذلا لاقو

 يف يئاسنلا دنع یرحآ قيرط نم ءاج دقو (585/7) لئاضفلا يف ده ةجام نبا

 نب ثراحلا" هيفو (1۲/۱۲) فنصملا يف ةبيش يبأ نباو (17) مقر يلع صئاصح

 ؛يبشح :نيعم نبا لاقو عجرلاب نمؤي ناك :يريبزلا دمحأ وبأ هنع لاق" ةريصح



 بلطلا دبع نب سابعلا لضف باب (۱۱)

 هنع هللا يضر

 شمعألا انث )لیضف نب دمحم انث ؟)فیرط نب دمحم انثدح )5١(

 دبع نب سابعلا نع “”يظرقلا بعك نب دمحم نع "'يعخنلا ةربس يبأ نع
 «مهثيدح نوعطقیف نوثدحتي مهو شيرق نم رفنلا ىقلن انك : لاق بلطملا

 : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل كلذ انركذف

 اوعطق يب لهأ نم لحرلا اوأر اذإف نوثدحتي ماوقأ لاب ام

 .يم يبارقلو هلل مهبحي ىح نامیالا لجر بلق لحدي ال هللاو «مهثيدح

 ٠ عيشتلا يف اولغي ةعيشلل خيش :يطقرادلا لاقو «عیشتلاب ةفوكلاب نیقرتحا نم .

 بيذهتلا) ١50/5( ملعأ هللاو « لبقی الف هبهذع قلعتي ثيدحلاو .

 )١( نيعبرأو نيتنلا ةنس تام « قودص «ةرشاعلا راغص نم وکلا رفعج وبأ يلجبلا
 بيرقتلا ) ق ت د م/ كلذ لبق ليقو «نيتئامو ۱۷۲/۲(.

 ) )۲وکلا نمحرلا دبع وبأ مهالوم «يبضلا يازلا نوكسو ةمجعملا حتفب «ناوزغ نبا

 ةئالا دعب نیعستو سم ةنس تام «ةعساتلا نم «عيشتلاب يمر فراع قودص / 3

 ) بیرقتلا ۲۰۱/۲ ( .

 )۳( بيرقتلا) ق ت د /ةثلاثلا نم «لوبقم « سباع نب هللا دبع همسا :لاقی «يفوكلا

(۲Y 

 )٤( ؛حيحصلا ىلع نيعبرأ ةنس دلو «ةثلاثلا نم مل اع ةقث «يدملا ءيظرقلا ةزمح وبآ

 دعب نيرشع ةنس دمحم تام «ملسو هيلع هللا ىلص يبلا دهع يف دلو :لاق نم مهوو
 ع/ كلذ لبق ليقو ةئاملا ١ بيرقتلا ۲٠۳/۲ ( .



 ۱۹۳ ةنسلا عابثا باتک

 سابعلا نع هتیاور بعک نب دمحم نأ الإ تاقث هلاجر دانسإ اذه

 . ةلسرم :لاقي

 هاورو « ؟)اضیآ سابعلا ثيدح نم "هدنسم " يف ده مامإلا هاور

 نب ديزي نع دلاخ نب ليعامسإ انث ديزي انثدح "هدنسم" يف عينم نب دمحأ

 هدانسإب هركذف سابعلا نع لفون نب ثراحلا نب هللا دبع نع دايز يبأ

 . هانعمو

 نب بلطملا دبع ثيدح نم يذمرتلا عماج يف دهاش هلو

 .؟ةعیبر

 . (۲۰۷/۱) دنسلا رظنا (۱)

 :لاقو"  هنع هللا يضر -- بلطلا دبع نب سابعلا بقانم باب "بقانلا" باتک (۲)

 :نیرمأل فیعض هحولا اذه نم ثيدحلا :تلق (15۲/9) حیحص نسح ثيدح اذه

 .(4۲۱/۹بیذهتلا) لسرم ثيدحلاف سابعلا نم عمسي مل بعک نب دمحم نأ :امهوأ

 لاقو (477/7) لوبقم :"بيرقتلا" يف رجح نبا هنع لاق ةربس ابأ نأ :امهيناثو

 يف امك ينابلألا هفعضو "ريغصلا عماجلا" يف ثيدحلاو .هفرعأ ال :نيعم نبا هنع

 "دنسملا"ف دايز يبأ نب ديزي" قيرط نم ءاج دقو «(۸۸/۰) "عماجلا فيعض'

 باتك ننسلا يف يذمرتلا دنعو )٩۱۸/۲( "لئاضفلا" فو )۰۲۰۷/۱ ) ٦١/٤

 باتك كردتسلا :مكاحلاو (10۲/۵) هنع هللا يضر سابعلا بقانم باب «بقانملا

 ,ريغتف ربك «فيعض وهو "ديزي" ىلع عيمجلا دنع هرادمو (۳۳۳/۳) ةباحصلا ةفرعم
 . (۳۲۹/۱۱) بيذهتلا يف هتمجرت رظنا ءايعيش ناك و « نقلتي راص
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 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 )٥۲( شايع نب ليعامسإ انث (0كاحضلا نب باهولا دبع انثدح ۲

 ريثك نع ؟"ریضن نب ريبج نب نمحرلا دبع نع ؟ورمع نب ناوفص نع

 هللا ىلص هللا لوسر لاق:لاق ورمع نب هللا دبع نع يمرضحلا ةرم نبا

 :ملسو هيلع

 لرتمو يلزنمف ءاليلخ ميهاربإ ذختا امك اليلخ يذختا هللا نإ

 .نيليلخ نيب نمؤم اننيب سابعلاو «نیهاحب ةمايقلا موي ةنحلا يف ميهاربإ

 هيف لاق لب باهولا دبع فعض ىلع مهقافتال “”فيعض دانسإ اذه

 ؛يصمحا ثراحلا وبآ «ةمجعم اهدعب ءارلا نوكسو ةلمهلا مضب «يضرعلا نابأ نبا (۱)

 ق | نیتئامو نيعبرأو سم ةنس تام ةرشاعلا نم «متاح وبآ هبذک كورتم

 . ( ۰۲۸/۱ بیرقتلا )

 مهريغ يف طلخم «هدلب لهأ نع هتیاور ف قودص «يصمحا ةبنع وبآ «نونلاب يسنعلا (۲)

 .(۷۳ ١/ بیرقتلا) ؛ى/ ةئامو نینانو نيتنثا وأ ىدحإ ةنس تام «ةنماثلا نم

 ةئامو نيسمخو سم ةنس تام «ةسماخلا نم ةقث «يصمحلا ورمع وبأ «يكسكسلا (۲)

 . ( ۳۹۸/۱ بیرقتلا ) 4 م خب / اهدعب وأ

 < م خب / ةئاملا دعب ةرشع نامن ةنس تام تعبارلا نم ةقث «يصمحلا يمرضحلا (4)

 . ( ٤١٥/١ بیرقتلا )

 لاقو «بئاجع هدنع :هيف يراخبلا لاق « باهولا دبع هب مهتلاو ءادج فيعض لب (ه)

 لاقو «كورتم ةقثب سيل :يئاسللا لاقو «هتيأر دق ثيدحلا عضي ناك :دواد وبآ



 هخیش و ةعوضوم ثيداحأ ىور :مكاحلا لاقو «ثيدحلا عصي :دواد وبأ

 . سلدي ناك ليعامسإ

 ركنم :ظفاحلا دمحم نب حلاص لاقو ۰ كورتم :يقهيبلاو يطق رادلاو يليقعلا

 لحي ال «ثيدحلا قرسي ناك :نابح نبا لاقو بذک هثیدح ةماع «ثيدحلا

 "تاعوضوملا" يف يزوجلا نبا هركذ ثيدحلاو (44۷/5 بيذهتلا) هب جاجتحالا

 ورمع نبا نع يلضعلا هاور :لاقو ؛۰۲ص "دئاوفلا" ين يناکوشلاو (۲۳/۲)

 رظناو . ةقث نع لصأ ثيدحلا اذه سيل يدع نبا لاقو «عوضوم وهو اعوفرم

 نع يناکو شلا هلقن امو (۱۹۳۳/۵) يدع نبال لماكلاو (۷۸/۳) يليقعلل ءافعضلا

 . لماكلا يت هصنب ادوجوم سيل يدع نبا



 نیسخاو نسخا لضف باب (۱۲)

 امهنع هللا يضر

 يبأ نب دواد نع نايفس نع عيكو ان دمحم نب يلع انثدح (۰۳)

 ةريره يبأ نع مزاح يأ نع ")يضرم ناكو '"”فاحجلا يبأ فوع
 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق

 .ئضغبأ دقف امهضغبأ نمو ئبحأ دقف نيسحلاو نسحلا بحأ نم

 نب ورمع نع بقانملا يف يئاسنلا هاور «تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه
O0. . ۰ 1 

 . هب '”نايفس نع ميعن يبا نع روصنم

 | ةسداسلا نم ءأطخأ اعر يعيش قودص « «ةلمهملا ديدشتو ميجلاب :فاحجلا وبأ (۱)

 . ( ۲۳۳/۱ بیرقتلا) ق س ت

 . (۱۷۳/۱) دمحأل ةباحصلا لئاضفو (۸۰/۱۰) فارشألا ةفحت رظنا عيكو لئاقلا (۲)

 .(۳۱۵/۲ بيرقتلا) ؛/ةئاملا سأر ىلع تام ةثلاثلا نم ةقث يفوكلا يعجشألا ناملس (۳)

 :لاق «يعيش وهو فاحجلا وبآ دؤاد هيف ثيدحلاو ۸۱۱۸ ٤۹/١/ ىربكلا يق )٤(

 دمحأ دنع اذه دواد قيرط نم وهو (57/7١بيذهتلا) ةعيشلا ةالغ نم ناك يليقعلا

 دوادلو (4۱/۳) ريبكلا يف ناربطلا دنعو (۷۷۱/۲) لئاضفلاو (۲۸۸/۲) دنسملا يف

 (۲۷۸/۲) لئاضفلاو (۳۱/۲) دنسملا يف امك ةصفح يبأ نب ماس قيرط نم ةعباتم

 ةفرعم باتك كردتسلا يف مكاحلاو (4۲ ۰4۱ ۰ع۰/۳) ريبكلا يف يناربطلاو

 ريثك هعباتو 61۳۳/۳ بيذهتلا) ايعيش ناك اذه املس نكل (۱۷۱/۳) ةباحصلا

 عبات نكل (4۱۱/۸) ايعيش اضيأ وه ناكو (4۲/۳) يناربطلل ريبكلا يف امك ءاونلا



 ۱۹۷ ةنسلا عابثا باتک

 ("”ميلس نب یی انث "بساک نب ديمح نب بوقعی انثدح (ه4)

 يبأ نب ديعس نع )میش نب نامثع نب هللا دبع نع
 :مهثدح ةرم نبا ىلعي نأ ؟"دشار

 اذإف هل اوعد ماعط ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص يبلا عم اوجرخ مه

 موقلا مامأ ملسو هيلع هللا ىلص يبلا مدقتف لاق ةكسلا يف بعلي نيسح

 هيلع هللا ىلص يبلا هكحاضيو انههو انهه رفي مالغلا لعجف «هيدي طسبو

 نب ماس نب نسحلاو 4۱/۳(۰) يناربطلل ريبكلا يف امك تباث يبأ نب بيبح ءالؤه

 دوعسم نب نمحرلا دبع قبس ام ريغ قيرط نم مزاح ابأ عباتو ءاضيأ هدنع دعبا يبأ

 ةباحصلا ةفرعم باتك «كردتسملاو (۷۷۷/۲) لئاضفلاو (44۰/۲) دنسملا يف امك

 ينو تاقث هلاحرو ده هاور :لاقو (۱۷۹/۱) دئاوزلا عمجم يف وهو )١1١7/9(

 عماجلا حيحص يف امك ينابلألا هنتسح ثيدحلاو «رازبلا هاورو فالح مهضعب

 . ۰۹6 مقر

 ىدحإ وأ نيعبرأ ةنس تام قرشاعلا نم مهو اعر قودص «ةكم ليزن يندملا )١(

 . (۳۷۵/۲ بيرقتلا ) ق خع / نيتئامو نيعبرأو

 ةئامو نيعستو ثالث ةنس تام ةعساتلا نم ظفحلا ئيس قودص «ةكم ليزن يفئاطلا (۲)

 . ( ۳٤۹/۲ بيرقتلا) ع |

 ةسماخلا نم قودص «نامثع وبأ «يكملا ئراقلا ءارغصم ةثلثلاو ةمجعلاب «ميثخ نبا (۳)

 . ( ٤١۲/١ بيرقتلا ) 4 م تحا ةئامو نيثالثو نيتنثا ةنس تام

 بیذهتلا رظناو « ( 750/١ بیرقتلا ) ق تا ةثلاثلا نم لوبقم دشار نبا :لاقیو (4)
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 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۸

 سار سأف يف ىرخألاو هنقذ تحت هيدي ىدحإ لعجف هذحآ يح ملسو

 :لاقو هلبقف

 نيسح انيسح بحأ نم هللا بحأ «نيسح نم انأو نيم نيسح
 (9طابسألا نم طبس

 نم هدنسم يف دمحأ مامالا هاور تاقث هلاجر نسح دانسإ اذه

 نب نسحلا نع هجولا اذه نم يذمرتلا هجرخأ « "”ةرم نب ىلعي ثیدح
 ارصتقم هب ميثخ نب نامثع نب هللا دبع نع شايع نب ليعامسإ نع ةفرع

 ثيدح :لاقو ىلوألا ةصقلا ركذي ملو هرخآ ىلإ يم نيسح هلسوق ىلع
0 

 . (4۰۵/۳) ةياهنلا افقلا ىلع فرشملا ةرخوم فرط وه (۱)

 ةلزنم.ليلخلا ميهاربإ نب قاحسإ دالوأ يف طابسألاو ريخلا يف ممألا نم ةمأ يأ (۲)

 ليقو هيلع ةعقاو ةمألاو ةمألا ىلع عقاو وهف طبس مهدحاو ليعامسإ دلو يف لئابقلا

 .(۳۳/۲ ةياهنلا) تانبلا دالوأ ليقو ءدالوألا دالوأ ليقو «دالوألا :ةصاخ طابسألا

. 077/5 

 هللا يضر  نيسحلاو نسحلا بقانم باب " بقانملا باتك" يذمرتلا عماج رظنا (4)

 (۷۷۲/۲) لئاضفلا يف دمحأ ركذ نم ريغ ثيدحلا جرحأو (5058/5)  امهنع

 يق مكاحلاو (55؟140) مقر دراوملا يف امك نابح نباو (۸۸/۱) نكلا يف يبالودلاو

 يف ناربطلاو يهذلا هقفاوو هححصو (۱۷۷/۳) ةباحصلا ةفرعم باتك «كردتسملا

 نبا فلوخو ءدشار يبأ نب ديعس نع ميثخ نبا قيرط نم مهلك (۷۱/۳) ريبكلا

 دعس نب دشار نع لاق "حلاص نب ةيواعم" قيرط نم ءاج ثيح هخيش يف ميثح



 ۱۹۹ ةنسلا عابتا باتک

 نب ىلعي نع ورمع نب لاهنلا قیرط نم كردتسلا يف مكاحلا هاورو

 :"فارطألا" يف نالقسعلا لضفلا وبآ انخيش لاق 2'هيبأ نع ةرم

 ىلعي دنسم نم نوكيف هيبأ نع ةرم نب ىلعي نبا هنظأو هيف اذك

 ىلعي لاهنملا كردأ الو ةبحص ةرمل فرعأ تسلو :لاقو

 خيراتلاو ةفرعلاو 5١( 4/8) ريبكلا خيراتلاو (514) مقر درفملا بدألا يف وه امك

 اذهو :ةعباتملا هذه ركذ بقع يراخبلا لاقو (۲۰/۳) ريبكلا مجعلاو (۳۸۰/۱)

 حيحص يف امك يراخبلا ةياور ينابلألا نسح دقو « (4۱4/۸) ريبكلا خيراتلا حصأ

 مقر ةحيحصلا ثیداحألا ةلسلسو ۰ (۳۱۱4) مقر )٩۱/۳( عماجلا

(۱۲۲۷) . 

 . (ه) ةيشاحلا يف مدقت ام مكاحلا  دوحولاو قیرطلا اذه دحآ ۸ (۱)

 . ۱۲۰/۹) فارظلا تکنلا يف لوقلا اذه لثم رجح نبا رکذ (۲)



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۰

 رسای نب رامع لضف باب (۱۳)

 هنع هللا يضر

 نع “يلع نب ماثع انث ءيمضهملا يلع نب رصن انثدح (55)
 يلع ىلع رامع :لحد لاق "نه نب يناه نع قاحسإ يبأ نع شمعألا

٠١ 

 هللا ىلص هللا لوسر تعم «بيطملا بيطلاب ابحرم :لاقف بلاط يبأ نبا

 :لوقي ملسو هيلع

 ؟)هشاشم ىلإ اًناعإ رامع علم

 دقو .ةياورلا هذه يف فوقوم بیطلا بیطلاب اًبحرم هلوق :تلق

 اعوفرم قاحسا يبأ نع يروثلا نایفس قیرط نم يذمرتلاو ةجام نبا هاور
43 

 ۰ هححص و

 لحجر نع لیبحرش نب ورمع قیرط نم "یرغصلا يف يئاسنلا هاورو

 يقوكلا يلع وبآ «يبالكلا يرماعلا ءارغصم ميجب ريجه نب يلع نب ماثع وه )١(

 4 خ / ةئامو نيعستو سمح وأ عبرأ ةنس تام ةعساتلا رابك نم «قودص

 . ( ۰/۲ بيرقتلا )

 . (۳۱۵/۲ بیرقتلا)ق س ت د خب / ةيناثلا نم روتسم يفوكلا نوكسلاب ينادمحلا (۲)

 سوژر يه: يرهوجلا لاق نيتبكرلاو نيفتكلاو نيقفرملاك ماظعلا سوؤر: شاشملا (۳)
 . (۳۳۳/۶ ريثألا نبال ةياهنلا) اهغضم نکع. ىلا ةنيللا ماظعلا

 هنع هللا يضر -- رسای نب رامع بقانم باب "بقانلا باتك" يذمرتلا ننس رظنا (4)
 )٥/1٦۸( ةمدقملا ةجام نباو )017/1١( .



 ۱۷. ةنسلا عابثا باتک

 :لاق ملسو هيلع هللا یلص يبلا باحصأ نم

 :ملسو هيلع هللا یلص هلل لوسر لاق

 كلذكف يباحصلا ركذي مو بسحف .) هشاشم ىلإ اناعٍ رامع ئلم

 .هتدروأ

 حيحص ثيدحلاو )۲٠١/۲( ناميإلا لهأ لضافت باب « هعئارشو ناميإلا باتك (۱)
 نباو (۸۰۸/۲) السرم لئاضفلا يق دمحأ ركذ ام ريغ قرط نم هحرحأ دقو «هقرطل

 ةيمست اهدحأ ينو «قرط نم مكاحلاو ءالسرم )٩۱( مقر "ناميإلا" يف ةبيش يبأ
 ةيلحلا يف ميعن يبأ دنع وهو (۳۹۲/۳ ةباحصلا ةفرعم باتك) هللا دبع :يباحصلا

 .(4۱۳/۱) ءالبنلا مالعأ ريس يف يهذلاو (۱۳۹/۱)
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 ةباحصلا نم ةعامج لضف باب (۱ ءر

 ريكب يبأ نب ىج انئدح “”يمرادلا ديعس نب دمحأ انثدح ( هدر 99 1 3 £ ١

 شیبح نب رز نع "دوجنلا يبأ نب مصاع نع "7ةمادق نب ةدئاز انث ٤ O ۱ دا رآ .Mss تمبر ع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةعبس همالسإ رهظأ نم لوأ ناك

 هموقب هللا هعنمف ركب وبأ امأو «بلاط يبأ همعب هللا هعنمف ملسو هيلع هللا

 يي مهورهصو دیدحا عاردآ مهوسبلآو نوک رشلا مهذحأف مهرئاس امأو

 الالب الإ ءاودارأ ام ىلع مهاتأ دقو الإ دحأ نم مهنم امف سمشلا

 نيسمخو ثالث ةنس تام « ةرشع ةيداحلا نم ظفاح ةقث «يسحرسلا رفعج وبأ (۱)

 . ( ٠١/١ بيرقتلا ) ق ت د م خ/ نیتئامو

 . ( ۲٤٤/۲ بیرقتلا) ع/ نيتئامو عست وأ نامن ةنس تام ةعساتلا نم ةقث (۲)

 «ةئامو نيتس ةنس تام «ةعباسلا نم «ةنس بحاص «تبث ةقث :قوكلا تلصلا وبآ (۳)

 . ٠٠٤( /۲ بيرقتلا) ع/ اهدعب لیقو

 «ئرقملا ركب وبآ ؛ینوکلا مهالوم يدسألا «دوجنلا يبأ نب ةلدم نب مصاع وه )٤(

 تام ةسداسلا نم نورقم نيحيحصلا يف هثيدحو ةءارقلا يف ةجح یاهوآ هل قودص

 . ( ۳۸۲/۱ بیرقتلا ) ع/ ةئامو نيرشعو نامت ةنس

 وأ ىدحإ ةنس تام «مرضخم «ليلج ةقث «ميرم وبآ ءيفوكلا يدسألا ةشابح نبا (ه)

 . ( 759/١ بيرقتلا ) ع/ نينامثو ثالث وأ نيتنثا



 نادلولا هوطعأف هوذحأو هموق ىلع ناهو هللا يف هسفن هيلع تناه هناف

 دحأ دحأ :لوقی وهو ةكم باعش يف هب نوفوطی اولعجف

 يف مكاحلاو «"”حيحص يف نابح نبا هاور .تاقث هلاجر دانسإ اذه

 يف دمحأ مامإلا هاورو "هب دوجنلا يبأ نب مصاع قيرط نم هكردتسم

 يف مكاحلا هاورو «”)لضيأ دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم هدنسم

 نتملاو دانسالاب ةدئاز نع يفعجلا يلع نب نيسحلا قيرط نم كردتسلا

 ءا وس

 عیک و انث الاق هللا دبع نب ورمع و دمحم نب يلع انثدح (00)

 ىلإ بابخ ءاج :لاق ؟”يدنكلا ىليل يأ نع قاحسإ ىبأ نع نايفس ان

 )١( ةبيش يبأ نبا فنصم يف وهو ۷۰۸۳ ۵۵۸/۱۵ ناسحالا ۰۱۹/۱۲

 . يهذلا هقفاوو هححصو (۲۸۶/۳ ) " ةباحصلا ةفرعم باتک " كردتسلا (۲)

. 64۰1/۱ ( )6۲( 

 )٤( مقر ةلاحالا ررکم اذه ۲ .

 تاقبطلاو ۱4۱/۱ باعیتسالا يفو ۱6۹ /۱ ةيلحلا يف مصاع قیرط نم ثيدحلاو

 يهذلل ءالبنلا مالعأ ريسو ۰۲۳۳ /۳ ًالسرم دهاحب نع دعس نبال ۱/ 4۰۸.

 نبا :لاقیو «ةمجعم اهدعب نونلاو ةلمهلا حتفب شنح نب هللا دبع نب ورمع وه (ه)

 ق / نیتئالا دعب نیس ةنس تام ةرشاعلا نم ةقث «يدوألا شنح نبا دمحم

 .(۷ ۳/۲ بیرقتلا)

 ق د خب / ةيناثلا نم ةقث  یلعلا لیقو ,سکعلاب لیقو ةيواعم نب ةملس وه :لاقی (")

 . ( ٤1۷/۲ بيرقتلا )
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 بابح لعحف رامع الإ كنم سلحا اذه قحأ دحأ امف ندا :لاقف رمع

 .نوک رشلا هبذع امم هرهظب اراثآ هيري

 ۱ ()حیحص دانسا اذه

 نع 5 زج نب رمع نع ةماسا وبأ انث دمحم نب يلع انئدح (۵۸)

 :لاقف “هللا دبع نب لالب حدم اًرعاش نأ اس

 . لالب ريح هللا دبع لالبو

 .لالب ريخ ٍ هللا لوسر لالب لب .تبذک

 ۱5۵ /۳) دعس نبا تاقبط يف ًانتمو ادنس هلثع نايفس قيرط نم ثيدحلا (۱)

 ءالبنلا مالعأ ريسو ۳۵۹ ١/ ميعن يبأل ةيلحلاو ۸۵۷/۲ دمحأ مامإلل لئاضفلاو

 .(4۲ 4 )١/ يعشلا نع هدانسإب باعيتسالاو «( 1۲۱ / ۱) ًارصتخم

 اعر «تبث ةقث «هتينكب روهشم «ةماسأ وبأ ,يفوکلا مهالوم يشرقلا ةماسأ نب دامح (۲)

 نيتئامو ىدحإ ةنس تام ةعساتلا رابك نم هريغ بتك نم ثدحي ةرخأب ناكو سلد

 1١95/١(. بيرقتلا ) ع /

 ت م تح / ةسداسلا نم فيعض «ندلا يرمعلا باطخلا نب رمع نب هللا دبع نبا (۳)

 . (۵۳ ۲ بيرقتلا) ق

 «يندملا هللا دبع وبأ وأ رمع وبأ «يودعلا يشرقلا باطخلا نب رمع نب هللا دبع نبا (4)

 حيحصلا ىلع ةئاملا دعب تس ةنس رخآ يف تام ةثلاثلا رابك نم ةعبسلا ءاهقفلا دحأ

 . (۲۸۰ ١/ بيرقتلا) ع /

 . ( ٠٠١/١ بیرقتلا ) ةثلاثلا نم يودعلا يشرقلا باطخلا نب رمع نبا (5)



 ۱۷۵ ةنسلا عابثا باتک

 «یئاسنلاو نيعم نبا هفعض ةزمح نب رمع ؛لاقم هيف دانسإ اذه

 نمم ناك :تاقثلا يف نابح نبا لاقو انم هثيداحأ أ لاقو رم لاك :تاقثلا ف كابح ب .ريكانم هثيداحأ :دمحأ لاق

 اهلك هثيداحأ لاقو كردتسملا يف هثيدح مكاحلا جرحأو :تلق

 (۱)م
 همفتسم

 نب رمع قيرط نم ءالبنلا مالعأ ريس يف ثيدحلاو ۳۷/۷ رجح نبال بيذهتلا رظنا )١(

 . 549/١ ةزمح
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 راصنألا لضف باب (۱۵)

 مهنع هللا يضر

 انث عيكو انث الاق "بیرک وبأ و دمحم نب يلع انئدح (59)

 نب عفار هدج نع "ةعافر نب ةيابع نع "”ديعس نب ىجي نع نايفس

 :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ كلم وأ لیربج ءاج :لاق جيدح

 مه كلذك :لاق انرایخ :اولاق ؟مكيف ًاردب دهش نم نودعت ام

 .ةكئالملا رايخ اندنع

 ثيدح نم اردب دهش نم لضف باب يف يراخبلا هجرخأ :تلق
 اًظوفحم ناك ناف هيبأ نع عفار نب ةعافر نب ذاعم نع ديعس نب ىي

 .تاقث عيمجلاف ناخيش هيف ديعس نب ىحيل نوكي نأ زوجيف

 ظفاح ةقث هتينكب روهشم «يفوكلا بيرك وبأ «ينادمحلا بيرك نب ءالعلا نب دمحم (۱)

 . (۱۹۷/۲ بيرقتلا ) ع /نیتئامو نيعبرأو عبس ةنس تام ةرشاعلا نم

 ع | ةئامو نيعبرأو سم ةنس تام ةسداسلا نم دباع ةقث يفوكلا يميتلا نايح وبأ (۲)

 . ( ۳٤۸/۲ بيرقتلا ١

 ةثلاثلا نم ةقث يندملا ةعافر وبأ يقرزلا يراصنألا جیدخ نب عفار نب ةعافر نبا (۳)

 ام باوصلاو فيحصت وهو "دابع" لصألا يف عقوو . (4۰۰ ١/ بيرقتلا ١ ع/

 . تبثأ

 )٤( اذکه تءاح لصألا ةرابعو ۳۱۱/۷ اردب ةكئالملا دوهش باب يزاغلا باتک "



 ۱۷۷ ةنسلا عابتا باتک

 لجیدخ نب عفار ثيدح نم ( هدنسم ) يف دمحأ مامالا هاور

 وأ ليربج :لاقو هب عیکو نع (هدنسم ) يف ةبيش يبأ نب ركب وبآ هاورو

 . ةحام نبا هاور امك كشلا ىلع كلم

 ان عيكو انث الاق هللا دبع نب ورمع و دمحم نب يلع اندح(1۰)

 :لوقي رمع نبا تعم لاق ”قولعذ نب ريسن نع 2” نايفس

 ةعاس مهدحأ ماقملف ملسو هيلع هللا ىلص دمحم باحصأ اوبست ال

 .هرمع مكدحأ لمع نم ريخ

 .تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه

 نايفس نع ناطقلا ىيي نع هدنسم يف ددسم هاور لوألا قيرطلاو

 .هنتمو هدانسإب هرک ذف ريسن نع

 باوصلاو " هيبأ نع عفار نب ةعافرو ةعافر نب ذاعم نع ديعس نب يحي ثيدح نم

 . يراخبلا ق باوصلا ىلع وهو تبثأ ام

 . اًنتمو اًدنس هلثع 1۵/۳ (۱)

 فارشألا ةفحت يف امك تبثأ ام باوصلاو ةيدنفاو لصالا نم نایفس طقس (۲)

(/۲۰ . 

 «ةنكاس ةلمهم امهیف ماللاو ةمجعلا مضب «قولعذ نبا ءارغصم ةلمهع. «ريسن وه (۳)

 ق / ةعبارلا نم «هفعض نم بصي ۸ قودص «يقوكلا ةمعط وبأ مهالوم يروثلا

 . ( ۲۹۸/۲ بیرقتلا )

 ءارلا تحآ ءازلاب يقابلا دبع بيترتب ننسلا ةعبط يقو ةيدنملا فو لصألا يت عقوو

 فارشألا ةفحتو . ( هتجرت يف فشاكلاو بيرقتلا رظنا) تبثأ ام باوصلاو

 . ۲ هدلدر
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0) 

 “كيدف يبأ نبا انث "ميهاربإ نب نهرلا دبع انثدح )5١(

 : هظفلو (530/5) ه5 باب "بقانملا" باتك (۱)

 ام ابهذ دحأ لثم قفنأ مكدحأ نأ ول هديب يسفن يذلاوف يباحصأ اوبست ال »

 دنع هنأب (۳۶۲/۳) ةفحتلا يف يزملا زمرو « هفيصن الو مهدحأ دم كردأ

 هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع يذمرتلا ظفل لثع يراخبلا يف وهف ةعامجلا

 . (۲۱/۷) « اليلخ اذختم تنك ول» :يَي يبلا لوق باب "ةباحصلا لئاضف باتک "

 دیعس يبا ثیدح نمو هنع هللا يضر ةريره يبأ ثیدح نم هحيحص يف ملسم يقو
 بس ميرحت باب ةباحصلا لئاضف باتك اضيأ  هنع هللا يضر  يردخلا

 . (۱۹7۷/4)  مهنع هللا يضر  ةباحصلا

 هللا لوسر باحصأ بس نع يهنلا يف باب " ةنسلا باتك" هننس يف دواد يبأ فو

 بس هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم دمحأ هجرخأو « (45/5) 0

 . 0۳ 64 21١/80 دنسملا

 ةقث «ميتيلا نبا ءارغصم نیتلمهع ميحد :هبقل «ديعس وبا يقشمدلا مهالوم ينامتعلا (۲)

 ق سد خ / نيتئامو نيعبرأو سم ةنس تام ةرشاعلا نم نقتم ظفاح

 . ( ٤۷١/١ بيرقتلا )

 وبأ ندلا مهالوم يمليدلا ءارغصم ءافلاب كيدف يبأ نب ملسم نب ليعامسإ نب دمحم (۳)

 ع / حيحصلا ىلع ةئامو نينامث ةنس تام ةنماثلا راغص نم قودص ليعامسإ

 ) بيرقتلا ۲/٠٤١ (.



 ۱۷۹ ةنسلا عابثا باتك

 نع “”يدعاسلا دعس نب لهس نب سابع نب نميهملا دبع نع

 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هدج نع “هيب

 اًبعش وأ اًيداو اولبقتسا سانلا نأ ولو 2 ”راثد سانلاو "”راعش راصنألا

 ًارما تنكل ةرجما الولو راصنألا يداو تكلسل اّيداو راصنألا تلبقتساو

 . راصنألا نم

 يقابو «سابع نب *"نمیهلا دبع نم هيف ةفآلاو .فیعض دانسإ اذه

 . تاقث دانسالا لاجر

 لقي مل هنأ الإ بعك نب يبأ ثيدح نم ( عماجلا) يف يذمرتلا هاور

 نم ًالدب ( سانلا كلس ول ) :لاقو «(راثد سانلاو راعش راصنألا)

 بيرقتلا) ق تا ةئامو نيعبسلا دعب تام ةنماثلا نم ,فیعض «يىندملا يراصنألا (۱)

(oo ۱ 

 ق ت د م خ / كلذ لبق لیقو ةئامو نیرشعلا دودح يف تام ةعبارلا نم ةقث (۲)

 . (۳۹۷ /۱ بیرقتلا )

 ةياهنلا « ةناطبلاو ةصاخلا متنآ : يأ هرعش يلي هنال دسبا يلي يذلا بوثلا راعشلا (۳)

(4۸۰/۲) . 

 ةياهنلا ةماع مه سانلاو ةصاخ مه راصنألا نعي راعشلا قوف يذلا بوثلا راثدلا )٤(

(۱۰۰/۲) . 

 :متاح وبآ لاقو ثیدحا كورتم :يئاسنلا لاقو .ثيدحلا رکنم :هیف يراخبلا لاق (5)

 . ریکانم اهیف هدج نع هيبأ نع ةخسن هدنع :يحاسلا لاقو .ثيدحلا رکنم

 .(4۳۳/۰) بیذهتلا
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5 4 1 1 )0 
 نسح ثيدح لاقو. هوحن يقابلاو (اولبقتسا ر

fonو £  muريثك ئثدح “دلخم نب دلاخ ان ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح (1۲) 8 3 ۲ ۲  

 لاق :لاق هدج نع هی نع “فوع نب ورمع نب هللا دبع نبا

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . راصنألا ءانبأ ءانبأو راصنألا ءانبأو راصنألا هللا محر

 “هتم وهو هللا دبع نب ريثك هيف فيعض دانسإ اذه

 دنسملا يف يبأ قيرط نم وهو «(۷۱۲/۰) راصنألا لضف باب بقانملا باتك (۱)

(۱۳۸/۰ . 

 (۲۶۰/۱) يمرادلاو (۲۲۰ ۰۱۱۲/۷) حيحصلا يف يراخبلا دنع ةريره يبأ نعو

 يف هدنم نباو ۲۸۰ص دنسملا يف يعفاشلاو ۳۱۰/۲()1۷/۳(۰) دنسملا يف دمحأو

 باتك :يراخبلا حيحص يف مصاع نب ديز نب هللا دبع نعو (9۸۹/۲) ناعإلا

 ةاكزلا باتك :ملسم حيحص يقو ...)۲٠١/٠۳(« وللا نم زوجي ام باب «ْيمتلا

 دنسم يفو ۷۳۸/۲(۰) هناعل ىوق نم ربصتو مالسإلا ىلع مهولق ةفلؤملا ءاطعإ باب
 (۸۹ ۰۷۷ ,هال/5) دنسملا يف يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم وهو (47/4) دمحأ

 . (۷۹/۲) لئاضفلاو )۱٩۹۱/۳( دنسملا يف دمحأ دنع سنأ ثيدح نمو

 تام ةرشاعلا رابك نم «دارفأ هلو عيشتي قودص «يفوكلا مهالوم يلحبلا مثيملا وبأ (۲)

 . ( ۲۱۸/۱ بيرقتلا ١ ق س ت دك م خ/ اهدعب ليقو نيتئامو ةرشع ثالث ةنس

 بيرقتلا )ق ت د «بذكلا ىلإ هبسن نم مهنم « ةعباسلا نم .فیعض «يدملا نزلا (۳)

(T/۲ . 

 )٤( بیرقتلا ) ن ق ت د خع / ةثلاثلا نم لوبقم هللا دبع ١/٤۳۷ ( .

 يبأ نعو ءيشب سيل :نیعم نبا نعو « ءيشب سيل ثيدحلا رکنم :هنع دمحأ لاق (5)



 ۱۸۰ ةنسلا عابثا باتک

 رفغا مهللا :ظفلب مقرأ نب دیز ثيدح نم ملسمو يراخبلا هاور

 . هوجن يقابلاو راصنألل

 يف وه امك "سن ثیدح نم (يذمرتلا عماج) يف وهو

 . هجولا اذه نم بيرغ نسح لاقو نیحیحصلا

 :یطقرادلاو يئاسنلا لاقو «يعفاشلا نع هلقنو .نییذاکلا دحأ ناك :لاق دواد

 لحي ال ةعوضوم ةخسن هدج نع هيبأ نع یور :نابح نبا لاقو «تیدحا كورتم

 . (4۲۱/۸ بیذهتلا) بحعتلا ةهج ىلع الإ هنع ةياورلا الو بتکلا يف اهرکذ

 نم ىلع اوقفنت ال نولوقی نیذلا مه" هلوق باب ریسفتلا باتک يف يراخبلا دنع (۱)

 " ةباحصلا لئاضف باتک يف ملسم دنعو (10۰/۸) اوضفنی نح هللا لوسر دنع

 دنع "دیز" ثيدح نم وهو (۱۹4۸/4) مهنع هللا يضر راصنألا لئاضف نم باب

 0۷۹۳ ۷۸۹/۲ هل لئاضفلا يفو (۳۷ ۰۳۷۲ سال. ۰۳۹۹/4) دنسلا يف دمحأ

 نم ریبکلا يف يناربطلا دنعو 54ص يسلايطلا دواد يبأ دنسم يفو (۸۰۹ ۷

 . (۲۳۲/۵) قرط

 دنع سنأ قیرط نم وهو (۷۱۵/۰) شيرقو راصنألا لضف يف باب : بقانلا باتک (۲)

 هل لئاضفلا يفو 0۲۱۳ ۰۱۲۲ ۱۵1 ۰۱۳۹/۳) قرط نم دنسلا يف ده

 ةباحصلا ةفرعم باتک كردتسلا يف مكاحلا دنعو ۸۰۹ ۰۸۰ ۰۸۰۲/۲)

 .(۹۹/4) تباث نب ةعزخ ثيدح نم ریبکلا يف يناربطلا هجرحأو (۸۰/۶)
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 جراوخا رکذ باب (۱5)
 وبأ انث الاق دیعس نب ديوس و ةبيش يبأ نب ركب وبأ انئدح (۱۳)

 لاق :لاق سابع نبا نع ةمركع نع "”برح نب كاس نع ”صوحألا
 : ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 مهسلا قرع امك مالسإلا نم نوقرعب ّيمأ نم سان نآرقلا نأرقيل
 © ةيمرلا نم

 نب بوقعيو يئاسنلا لاق كام نم هيف ةلعلاو .فیعض دانسإ اذه

 . ° ةحلاص هريغ نع هتياورو ةبرطضم ةمركع نع هتياور ةبيش

 نيعبسو عست ةنس تام ةعباسلا نم نقتم ةقث وكلا مهالوم يفنحلا ميلس نب مالس (۱)

 . ( 745/١ بيرقتلا ) ع / ةئامو

 ةصاخ ةمركع نع هتياورو قودص ةريغملا وبأ «ميملا فيفختو هلوأ رسكب :كامس وه (۲)

 بيرقتلا ) 4 م تح / ةئامو نيرشعو ثالث ةنس تام ةعبارلا نم ةبرطضم

 . (۲عه/هر ءالبنلا مالعا ريس عجارو (۲۳۲ ۱

 ةيمرم ةباد لك يه :ليقو .كمهس هيف ذفنيو هدصقتف هيمرت يذلا ديصلا :ةيمرلا (۳)
 دنسملا يف ده دنع كامس قيرط نم وهو ۰ ( 7١8 /۲ ريثألا نبال ةياهنلا)

(۱/ ۲۰۰ . 

 ةمرکع نع هتیاورو :بوقعی لاق ":وه ۱۲۰/۱۲ لامکلا بيذمت يف امهالک صن (۶)

 كاس نم عم نمو « نیتبثتلا نم سیلو خاص ةمركع ريغ يف وهو ةبرطضم ةصاخ
 هب سيل :يئاسنلا لاقو ... ميقتسم حيحص هنع مهثيدحف نايفسو ةبعش لثم ًاهيلق

 " ءيش هنيدح فو سأب



 ثيدح نمو يردخلا دیعس يبأ ثيدح نم هننس يف دواد وبأ هاور

 “)بلاط يبأ نب يلع

 يبأ نع "ةنیبع نب نايفس انبأ "”حابصلا نب دمحم انثدح (1۶)

 :لاق هللا دبع نب رباح نع ريبزلا

 ربتلا مسقي وهو ("ةنارعاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك

 ةقلعتلا ثيداحألا نم ةلمج رظناو (۱۲۰ /۰) جراوخلا لاتق يف باب ةنسلا باتك (۱)

 يئاسنلل صئاصخلاو ٤١۸( /۲) مصاع يبأ نبال ةنسلا يف مهرشو جراوخلاب

 "1/5/5 ةوبنلا تامالع باب « بقانملا باتك يراخبلا حيحص يفو ۰ 577 ۲

 ناف ... » :  هنع هللا يضر  يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم هدنع هظفلو ۷

 نآرقلا نوؤرقي مهمايص عم همايصو مهتالص عم هتالص مكدحأ رقحي ًاباحصأ هل

 رظناو «ثيدحلا «.. ةيمرلا نم مهسلا قرم امك نيدلا نم نوقرعب «مهیقارت زواجي ال

 ءاهدعب امو 747 /۲ مهتافصو جراوخلا ركذ باب « ةاكزلا باتك :ملسم حيحص

 . 59 ١/ جراوخلا ركذ يف باب « ةمدقملا : ةجام نبا ننسو

 ق د / نيتئاملا دعب نيعبرأ ةنس تام ةرشاعلا نم «قودص رحاتلا رفعج وبأ (۲)

 . ( ٠۷١/۲ بيرقتلا ر

 ةجح مامإ هيقف ظفاح ةقث «يكملا مث يقوكلا دمحم وبأ «يلالحلا نوميم نارمع يبأ نبا (۳)

 ةقبطلا سوژر نم «تاقثلا نع نكلو سلد اعر ناكو ةرخأب هظفح ريغت هنأ الإ

 ع / ةئامو نيعستو نامث ةنس يف تام «رانيد نب ورمع يف سانلا تبثآ ناكو ةنماثلا

 . ( ۳۱۲/۱ بیرقتلا )

 نم هعجرم ملسو هيلع هللا ىلص افزن «برقأ ةكم ىلإ يهو ةكمو فئاطلا نيب ءام )٤(
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 :لاقف

 يعد رمع :لاقف ؟لدعأ م اذإ يدعب لدعی نمو كليو

 هللا ىلص هللا لوسر لاقف «قفانملا اذه قنع برضأ هللا لوسر اي

 :ملسو هيلع

 مهيقارت زواجي ال نآرقلا نوؤرقي هل باحيصأ وأ باحصأ يف اذه نإ

 . ةيمرلا نم مهسلا قرع امك نيدلا نم نوقرحب

 . حيحص دانسإ اذه

 نبا هللا دبع ثيدح نم "هعماج" يف يذمرتلا اهاور (ةريحألا) ةلمجلاو

 . حيحص نسح لاقو دوعسم
 نع “قرزألا قاحسإ انث ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح (55)

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق "قو يبأ نبا نع شمعألا

 ةيدنملا ةخسنلا يف ءاج امك تبثأ ام باوصلاو( ىلوألا ) لصألا يف عقو (۱)

 ةقراملا ةفص يف باب «نتفلا باتك :يذمرتلا ق ثيدحلا قايس نم حضاو وه امكو

(۶/ 4۸۱) . 

 باب «ةاكزلا باتک :حیحصلا يف رباح ثيدح نم ملسم هحرخأ حیحص ثيدحلاو

 يف مصاع يبأ نباو ۳۵۶ /۳ دنسلا يف دمحأو ۷4۰ /۲ مهتافصو جراوخلا رکذ

 . ۲۳ ص ةعيرشلا يف يرحالاو 49٩ /۲ ةنسلا

 نم «ةقث «قرزألاب فورعلا يطساولا يموزخلا سادرم نب فسوی نب قاحسإ وه (۲)
 .بیذهتلا يف لاق امك «ةئامو نیعستو سم ةنس تام ةعساتلا

 .روهشم يباحص قوأ يأ ةمقلع نب هللا دبع (۳)



 ۱۸۵ ةنسلا عابثا باتک

 . رانلا بالك جراوخلا

 نع شمعألا نع ريغ نب هللا دبع هاور :( يزلا لاق :تلق ر
 ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نع ةمامأ يبأ نع بلاغ يبأ نع دقاو نبا نيسح

 نم عمسي مل شمعألا عطقنم هنأ الإ تاقث هلاجر قوأ يبأ نبا دانسإو

 ثيدح نم هدنسم يف دمحأ مامإلا هاورو )دحاو ريغ هلاق قوأ يبأ نبا

 “ضيا قو يبأ نبا

 ناهمج نب ديعس نع جرشحلا نع هدنسم يف ؟”يسلايطلا دواد وبأ هاورو

 ةفحتو "ها" يق وه امك تبثا ام باوصلاو لصألا نم نيسوقلا نيب ام طقس )١(

 ۲۸٤. /5 فارشألا

 . ۵45 /۱لامکلا بيذمتو « ١45 /4 ليدعتلاو حرجلا رظنا (۲)

 . ٤١۸ /۲ مصاع يبأ نبال ةنسلاو ۳9۵ /4 دنسملا رظنا (۳)

 بحاص وأ يبأ نب هللا دبع تيتأ :( ناهمج نب ديعس يأ ) لاق هدنع هظفلو )٤(

 : يل لاقف هيي هللا لوسر

 ام :لاقف « ناهمج نب ديعس انأ :تلقف ءرصبلا بوجحم ذئموي ناكو ؟ تنأ نم »

 : 6# هللا لوسر لاق :لاق مث هللا همحر : لاقف «ةقرازألا هتلتق : تلقف ؟ كوبأ لعف

 يبأ نبال ةنسلا يف جرشح قيرط نم ثيدحلاو ( ١/ ١١١ ) « رانلا بالك مإ »

 نب ديعس نع ىرخأ قرط نمو ۰۳۸۲ ٤/ ده دنسمو ۰4۳۸ /۲) مصاع

 ثيدحللو 6۳۸ /۲) مصاع يبأ نبال ةنسلا و « (۳۸۲ /4) دمحأ دنسم يف ناهمج

 ؛(١/57) جراوخلا ركذ يف باب « ةمدقملا : ةجام نبا يف ةمامأ يبأ نع دهاش

 اذه:لاقو ۲۲/4(۰) نارمع لآ ةروس «ريسفتلا باتك :عماجلا يف يذمرتلاو

 . ۲۹ ص يرحآلل ةعيرشلاو . نسح ثيدح

 .هقرط ع ومجع, حيحص ثيدحلاف



يف عینم نب دمحأ هاور اذكو ۲ متأ هقایسو وأ يبأ نبا نع
 انثدح "هدنسم "

 نع قرزألا قاحسإ انثدحو لاق «هركذف ةتابن نب جرشح انث جيرس

 . ()هرکذف هللا دبع نع شمعألا

 نع يعازوألا انث ةزمح نب یی انث رامع نب ماشه انثدح (17)

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان

 .عطق نرق جرح املك مهيقارت زواجي ال نآرقلا نوؤرقي ءشن أشني
 :لوقي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تعم :رمع نبا لاق

 نم جرخي ىح ةرم نيرشع نسم رثكأ ؛عطق نرق جرح املك

 . لاحدلا ”ههبقاوع

 هتاور عیمج يراخبلا جتحا حیحص دانسإ اذه

 )١( ص يرحآلل ةعيرشلا يف قرزألا ثیدح رظنا ۳۷ .
 يف جرخی يح » هيفف ۱۷4 ح يقابلا دبع .ط امآ ( ه ) و لصألا يف اذک (۲)

 .مهیف جرخي لاحدلا نأ دارلاو . « مهضارعآ

 ثیدح يف ( ۸4/۲ ) بشوح نب رهش قیرط نم نسح دنسب دمحأ دنع وهو (؟)

 نم جرخی » : لوقی ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تعم دقلو : هيف ءاج لیوط
 هملعأ ال :دیزی لاق مهرحانح زواجي ال نآرقلا نژرقیو لامعالا نوئيسي موق يمأ

 مث مهولتقاف اوجرح اذإف مالسالا لهأ نولتقی مهلمع عم هلمع مكدحأ رقحي :لاق الا

 «هولتق نمل ىبوطو مهلتق نمل ىبوطف «مهولتقاف اوجرخ اذإ مث مهولتقاف اوحرح اذإ
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ ددرف لجو زع هللا هعطق نرق مهنم علط املك

 .« عمسأ انأو رثكأ وأ ةرم نيرشع

 .۳۰۲ ص يسلايطلا دواد يبأ دنسم رظناو



 AY ةنسلا عابتا باتك

 ةيمهجلا تركنأ اميف باب (۱۷)

 دامح انبأ ؟”نوراه نب ديزي انن ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح (70)

 يبأ همع نع “سدح نب عيكو نع '”ءاطع نب ىلعي نع ةملس نبا
 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق "نیزر

 هللا لوسر اي تلق :لاق . هريغ برقو هدبع طونق نم انبر كحض

 .اريخ كحضي بر نم مدعن نل :تلق . معن :لاق ؟برلا كحضي َوأ

 هركذو " تاقثلا" يق نابح نبا هركذ عيكو ؛لاقم هيف دانسإ اذه

 مامإلا هاور . ملسم مه جتحا دانسالا لاجر يقابو 2”"نازيملا" يف يهذلا

 ()هجج ولا اذه نم هدنسم يف لبنح نب دمحأ

 تس ةنس تام «ةعساتلا نم «دباع نقتم ةقث «يطساولا دلاخ وبأ «مهالوم يملسلا (۱)

 . ( ۳۷۲/۲ بيرقتلا ) ع / نيتئامو

 وأ ةئامو نيرشع ةنس تام ةعبارلا نم ةقث «يفئاطلا يثيللا :لاقيو «يرماعلا (۲)

 . ( ۳۷۸/۲ بيرقتلا) 4 مز / اهدعب

 وبأ «نيعلا لدب ءاحلاب لاقيو «هيناث حتفي دقو «هيناثو هلوأ مضو تالمهع سدع نبا (۳)

 . ( 551/1 بيرقتلا) 4 / ةعبارلا نم لوبقم يفئاطلا نيعلا حتفب يليقعلا بعصم
 بيرقتلا)روهشم يياحص «ةدحوملا رسكو ةلمهملا حتفب :ةربص نب طيقل وه (4)

0۳۳۸/۲ . 

 .۳۳۵ /۶ نازیلاو 4٩ /۵ تاقثلا (5)

 ۲66 ۰۲۰۰ /؟) مصاع يبأ نبال ةنسلا يف وهو ۱۳۰۱۲ ۰۱۱ /4 دنسلا (5)
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 مصاع وبأ انث “”براوشلا يبأ نب كللا دبع نب دمحم انثدح (1۸)

 نب رباج نع ؟”ردكنملا نب دمحم نع "”ىشاقرلا لضفلا انث ۲ نادابعلا

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع

 اذإف مهسوؤر اوعفرف رون مهل عطس ذإ مهميعن يف ةنجلا لهأ انيب

 مكيلع مالسلا :لاقف مهقوف نم مهيلع فرشأ دق ىلاعتو هناحبس برلا

 °( ميحر بر نمالوق مالس 8 :ىلاعت هلوق كلذو لاق . ةنحلا لهأاي

 اومادام ميعنلا نم ءيش ىلإ نوتفتلي الف هيلإ نورظنيو مهيلإ رظنيف :لاق
u0 ۱ 1"  

 . مهرايد ف مهيلع هتک ربو هرون ىقبيو مهنع بجتحي ىح هيلإ نورظنی

 يقهيبلل تافصلاو ءامسألاو 25078ص يرحآلل ةعيرشلاو «ينابلألا هنسحو

 . 4۷۳ ص

 نامثع يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم براوشلا يبأ مساو « يرصبلا يومألا (۱)

 بيرقتلا ) ق س ت م/ نيتئامو نيعبرأو عبرأ ةنس تام ةرشاعلا رابك نم «قودص

1/5 ). 

 نيل «ةفاضإ ريغب دبع نبا :لاقيو «سكعلاب وأ هللا ديبع نب هللا دبع همسا يرصبلا (۲)

 . ( ٤٤۳/۲ بيرقتلا ) ق / ةنماثلا نم ثيدحلا

 ؛ثيدحلا ركنم ظعاولا ءيرصبلا ىسيع وبأ يشاقرلا نابأ نب ىسيع نب لضفلا (۳)

 . ( ١١١/۲ بيرقتلا) ق/ ةسداسلا نم ردقلاب يمرو

 ةنس تام «ةثلاثلا نم «ءلضاف ةقث «ئدملا يميتلا ريغصتلاب ريدملا نب هللا دبع نبا )٤(

 . ( ۲٠١/۲ بيرقتلا) ع / اهدعب وأ ةئامو نیئالث

 6۸ : سي ةروس (ه)

 نم يزوجلا نبال تاعوضولا يف وهو ۰۲۰۹ /5 ةيلحلا يف لوطأ قایسب ثيدحلا (")



 ۱۸۹ ةنسلا عابثا باتک

 . يشاقرلا نابآ نب یسیع نب لضفلا فعضل فیعض دانسإ اذه

 نبا بسیبح نب یییو ''”يمازحلا رذنملا نب ميهاربإ انثدح (19)

 ”يمارحلا يراصنألا ريثك نب ميهاربإ نب ىسوم اش الاق "”يبرع

 :لوقي هللا دبع نب رباج تعم :لاق شارح نب ةحلط تعم :لاق

 هللا لوسر ئيقل دحأ موي مارح نب ورمع نب هللا دبع لتق ال

 :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص

 :لاقف هثيدح يف یی لاقو ؟كيبأل هللا لاق ام كربحأ الأ رباح اي

 الايع كرتو يبأ دهشتسا هللا لوسر اي :لاق ارسكنم كارأ يل ام رباج اي

 :لاق هللا لوسر اي ىلب :لاق ؟كابأ هب هللا يقل ام كرشبأ الفأ :لاق « اًئيدو

 :لاقف “احافك كابأ ملک و «باجح ءارو نم الإ طق ادحأ ملک ام

 ...يشاقرلا لضفلا ىلع اهلك هقرط رادمو عوضوم ثيدح اذه :لاقو «قرط

TT 

 تس ةنس تام « ةرشاعلا نم «نآرقلا لحأل دمحأ هيف ملكت قودص ةريغملا نبا )١(

 . ( ٤٤/١ بيرقتلا ١ ق س ت خ / نیتئامو نیئالئو

 ٤ م / اهدعب ليقو نيتئامو نيعبرأو نامن ةنس تام ةرشاعلا نم « ةقث « يرصبلا (۲)

 . ( ۳٤١٥/۲ بیرقتلا )

 فشاكلا يف ( ۲۸۰/۲ بیرقتلا ) ق س ت (/ ةنماثلا نم «ىطخي قودص ندلا )۳(

 . 0۱۸۰/۳ ) ق ت

 بيرقتلا) ق س ت / ةعبارلا نم قودص يندملا يراصنألا نمحرلا دبع نبا )٤(

۱ ). 

 . (۱۸۵/6 ةياهنلا ) لوسر الو باجح امهنيب سيل ةهحاوم يأ (ه)
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 برلا لاقف «ةيناث كيف لتقأف یییحت بر :لاق .كطعأ ىلع نم يدبع اي

 نم غلبأف بر اي لاق .نوعجری ال اهيلإ مهنأ نم قبس هنإ : ىلاعتو كرابت

 دنع ءايحأ لب اتاومأ هللا ليبس يف اولتق نيذلا نيسحت الو ]) هللا لزنأف لاق يئارو

۱6 
 ۰ ( نوقزرب مهبر

 یور :؟”يدزألا هيف لاق شارخ نب ةحلط فیعض دانس !اذه

۳ . ۱ ۰ .0 
 ميهاربإ نب یسومو « ؟”نازيملا يف يهذلا هرکذو ؟ریکانم رباج نع

 . °ءطخي :تاقثلا يف نابح نبا هيف لاق
» (YD) 5 ۳ 8 5 

 . ١59 : نارمع لآ ةروس (۱)

 فنصم هل ثيدحلا مولع يف فنص اظفاح ناك يدزألا نيسحلا نب دمحم حتفلا وبأ (۲)

 . بيطخلا دراوم رظناو ٩۲۷/۳( ظافحلا ةركذت ) دوقفمو ءافعضلا يف ريبك

 . هتجرت ف )١5/5( بيذهتلا بیذق رظنا (۲)

 باتک يف ميهاربإ نب یسوم قیرط نم يذمرتلا هجرحأ ثیدحاو.(۳۳۸/۲) نازیلا )٤(
 اذهلو « ةحام نبا يف درو ام وحنب (۲۳۰/۵) نارمع لآ ةروس نمو باب « ریسفتلا

 ةيشاح رظنا)  ادنس الو انتم ال ةجام نبا دارفآ نم ثيدحلا سيل :يدنسلا لاق

 نباو يذمرتلل ثيدحلا اذه رکذ دنع زمر فارشألا ةفحت يفو (۳/۱  يدنسلا

 . ثيدحلا اذهب درفنی ۸ ةحام نبا نأ رهظی اذهل « ةحام

 )٥( تاقثلا ) 45۹/۷ .

 نيعبسو ىدحإ ةنس تام ةنماثلا نم «ةقث «يقشمدلا سابعلا وبأ «مهالوم يومألا (1)

 . ۰۵ ١/ بيرقتلا ) ق سد خ/ اهدعب وأ نام :ليقو ةئامو



 ۱۹۹ ةنسلا عابثا باتک

 سيردإ ابآ تعم :لوقی للا دیبع نب رسب تعم :لاق © باج

 هللا لوسر تعم :لاق يبالكلا ناعم نب ساونلا يثدح :لوقی "”ينالوخلا

 :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص

 ناو هماقأ ءاش نإ نمحرلا عباصأ نم نيعبصإ نيب الإ بلق نم ام
 :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو .هغازأ ءاش

 عفري نمحرلا ديب نازيملاو «كنيد ىلع انبولق تبث بولقلا تبثم اي

 .ةمايقلا موي ىلإ نيرخآ ضفخیو اماوقأ

 نع متاح نب دمحم نع توعنلا يف يئاسنلا هاور حيحص دانسإ اذه

 .©0هب رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع نع كرابملا نبا نع نابح

 نب هللا دبع انثدح ءالعلا نب دمحم بيرك وبأ انثدح (۷۱)

 ةعباسلا نم « ةقث « ينارادلا يماشلا ةبتع وبأ يدزألا رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع )١(

 . ( 5.07/١ بيرقتلا ) ع / ةئامو نيسمحو عضب ةنس تام

 . ( ٩۷/١ بيرقتلا ) ع / ةعبارلا نم ظفاح ةقث « يماشلا يمرضحلا (۲)

 يبنلا ةايح يف دلو «ينالوخلا هللا دبع نبا « ةمجعمو ةيناتحتب :هللا ذئاع وه (۳)

 د ع / نينامث ةنس تامو ةباحصلا رابك نم عمسو «نينح موي ملسو هيلع هللا ىلص
 . ( ۳۹۰/۱ بيرقتلا )

 ىلع ضرتعي الو « (ق س) هل زمرو «( )٩/ 5١ فارطألا يف يزلا اذه ىلإ راشأ )٤(
 «یربکلا يزملا دارمو يئاسنلل یپحبا دمتعا هنا ةمدقلا يف نابأ هنأ ذإ يريصوبلا

 ۰8۸ /۲) مصاع يبأ نبال ةنسلا و ۰ ۱۸۲ /4 ) ده دنسم يف ثيدحلاو

 حرشو ۲۱٩ دراولا يف امك نابح نبا حيحص ۰۳۱۷ ص يرحآلل ةعيرشلاو

 .(۳۲۱ /4) قئاقرلا باتک : كردتسلا فو ۰۱۲۰/۱ ) يوغبلل ةنسلا
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 لاق :لاق يردنلا دیعس يبأ نع كادولا يبأ نع دلاجم نع ۲)لیعاس)

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 يف یلصی لحرلاو «ةالصلا يف فصلا :ةثالث ىلإ كحضيل هللا نإ

 .ةبيتكلا فلخ :لاق هارأ . لتاقي لحرلاو لیللا فوج

 ي ملسم هل جرخآ ناو دیعس نب دلاجم ؛ لاقم هيف دانسإ اذه

 .هریغب انورقم هل یور امنإف هحیحص

 ليعامسإ نب هللا دبعو ."”ظوفحم ريغ هيوري ام ةماع :يدع نبا لاق

 ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاور «“نازيملا يف هركذو .لوهجم :متاح وبأ لاق

 هاركذف «دلاج انبأ ريشب نب میشه انث هدنسم يف عينم نبا دمحأو

 . ”0نعملاو دانسالاب
 . شن (۱) ۱ ۳ 8 ۳

 نب سنوي ان ̀ حیبص نب ریزولا انن رامع نب ماشه انئدح (۷۲)

 . ( ۰۲/۱ بیرقتلا ) ق ت قنماثلا نم لوهحب «دلاخ يبأ نبا (۱)

 فیفختو ةدحولا رسکب :يئاكبلا میلا نوکسب ينادمحلا فون نب ربج وه (۲)
 قودص يقوك ۰ فاك هرحآو لادلا دیدشتو واولا حتفب كادولا وبآ فاکلا

 . ( ۱۲۵/۱ بیرقتلا ) ق س تدم | ةعبارلا نم «مهي

 . ۳/۵ لیدعتلاو حرجا « ٠١ / 4١ بیذهتلاو ۲۶۱۷ /5 لماکلا (۲)

 )٤( )  ۰۳۹۳/۲لوهحب: لاقو .

 عینم نب ده دنسم امأ ۰۲۸۹ /۰ داهجلا باتك :فنصلا يف ةبيش يبأ نبا (5)

 .دوقفمف

 . ( ۳۳۰/۲ بيرقتلا ) ق / ةنماثلا نم دباع لوبقم « يماشلا 6



 ۱۹۳ ةنسلا عابتا باتک

 هيلع هللا یلص یبلا نع )اد ردلا یا نع )0 ءادردلا مأ نع ۱ لح

 :لاق ۳6 نأش يفوه موب لك ) :ىلاعت هلوق يف ملسو
 .نيرخآ ضفخيو اًماوقأ عفريو ابرك جرفیو ابنذ رفغي نأ هنأش نم

 نم دعي ناك :ميعن وبأ لاقو .ءيشب سيل :ميحد لاقو .حلاص :متاح وبأ

 . 27 تاقثلا يف نابح نبا هركذو .أطحأ اعر لادبألا
 5 1 = اسال سلو :

 (”نمحرلا ةروس ريسفت يت افوقوم اقيلعت ثيدحلا اذه يراخبلا ىور
 هب درفني ۸ نکل هب ۲"ءادردلا مأ قيرط نم هحيحص يق نابح نبا هاورو . ۷ £ 53

 دقو رفعح نزو « ةدحومو هيفرط يف نیتلمهع ؛ سبلح نب ةرسيم نب سنوي وه (۱)
 ةئامو نيثالثو نیتنئا ةنس تام « ةثلاثلا نم رمعم « دباع ةقث « هدحل بسني

 . ۳۸۲/۲ بيرقتلا) ق تد /

 ةيقشمدلا ةيباصوألا ةميهج :ليقو «ةميجه اهمسا ءادردلا يأ جوز ءادردلا مأ (۲)

 ىرغصلاو «بتكلا هذه يف اهل ةياور الو ةريخ اهمساف ىربكلا امأو « ىرغصلا يهو

 . ( 571١/5 بيرقتلا ) ع /ةئامو نينامثو ىدحإ ةنس تتام ةثلاثلا نم ةهيقف ةقث

 هما :ليقو (هيبأ مسا يف فلتخم یادردلا وبأ يراصنألا سيق نب ديز نب رعوع وه (۳)

 . ( ۹۱/۲ بیرقتلا ) . بقل رعوعو رماع

 . ۲۹ : نهرلا ةروس (4)
 بیذهتلاو « ًاطح اعر :لاقو ۲۳۰/۹ تاقثلا 44 /9) لیدعتلاو حرجلا (5)

(۱۱/ ۱۱۵). 

 .1۲۰/۸ نمهرلا ةروس « ریسفتلا باتک (79)

 دئاوزلا عمجم یو ۰۱۷۰۳ نهرلا ةروس « ریسفتلا باتک : نآمظلا دراوم رظنا (۷)
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 نب هللا دبع انث هدنسم يف يلصوملا ىلعي وبأ هاور دقف .حيبص نب ريزولا ب۶

 نب سنوي نع یجی نب ةيواعم نع ناميلس نب قاحسإ انث يثوكلا نابأ

 يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 هركذف افوقوم ءادردلا يبأ نع نالوخلا سيردإ يبأ نع ةرسيم

 رازبلا یورو « مهفرعأ ۸ نم هيفو رازبلاو طسوألاو ريبكلا يف يناربطلا هاور :لاق <

 ثيدحللو ء« ه ۱۱۷ /4 ًايعاد بيجيو : هيف دازو هوحن ءادردلا يأ نع

 نمحرلا ةروس ريسفت يف يدزألا هللا دبع نع يربطلا ريرج نبا دنع دهاش

۹۵/۷ . 



 ۱۹ ةنسلا عابتا باتک

 ةئيس وأ ةنسح ةنس نس نم باب (۱۸)
 )ثراولا دبع نب دمصلا دبع نب ثراولا دبع انثدح (۷۳)

 ءاج :لاق ةريره يبأ نع نيريس نب دمحم نع "”بويأ نع يأ نيثدح

 اذك يدنع :لجر لاقف هيلع ثحف ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ىلإ لحجر

 رثك وأ لق امب هيلع قدصت الإ لجر سلحملا يف يقب امف :لاق .اذكو

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 نتسا نم روجآ نمو الماك هرجأ هل ناك هب نّتساف اريح نتسا نم

 هيلعف هب نسا ةئيس ةنس نتسا نمو ايش مهروجأ نم صقني الو هب.

 .ائيش مهرازوأ نم صقني الو هب نتسا نيذلا رازوأ نمو الماك هرزو

 يف يذمرتلاو (هحيحص ) يف ملسم هاور «حيحص دانسإ اذه

 س ت مر / نيتئامو نيسمخو نيتنلا ةنس تام ةرشع ةيداحلا نم «قودص «هدبع وبأ )١(

 .( ٥۲۷/١ بيرقتلا) ق

 ةانثملا حتفب «يرونتلا مهالوم يربنعلا ديعس نب ثراولا دبع نب دمصلا دبع وه (۲)

 تام ةعساتلا نم «ةبعش يف تبث قودص «يرصبلا لهس وبأ «ةمومضملا نونلا لیقثتو

 . ( 509/١ بيرقتلا ) ع / نيتئامو عبس ةنس

 مث ةانثم مث ةمجعم اهدعب ةلمهملا حتفب «يايتخسلا ناسيك ةميمت يبأ نب بويأ وه (۲)

 ءدابعلا ءاهقفلا رابك نم «ةجح تبث ةقث «يرصبلا ركب وبأ ءنون فلألا دعبو ةيناتحت

 . ( 86/١ بيرقتلا ) ع / ةئامو نيثالثو ىدحإ ةنس تام «ةسماخلا نم

 باجح اُهَأو ةبيط ةملك وأ ةرمت قشب ولو ةقدصلا ىلع ثحلا باب « ةاكزلا باتك (4)

 = ىلإ اعد نمو ةئيس وأ ةنسح ةنس نس نم باب « ملعلا باتكو « ۷٠٠١ /۲ رانلا نم
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 نع "دعس نب ثیللا انث ؟"يرصلا دامح نب یسیع انثدح (۷۶)

f O. 3 ۱ه  
 نع كلام نب سننا نع ` "نانس نب دعس نع " "بیبح يبأ نب ديزي

 :لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نم صقني الو هعبتا نم رازوأ لثم هل ناف عباف ةلالض ىلإ عاد اجب

 .۲۰۵۹ /6 ةلالض وأ یده =

 4۳ /۰ ةلالض ىلإ وأ عبتاف یده ىلع اعد نمیف ءاج ام باب « ملعلا باتک (۱)

 لیوط ثيدح يف « ةقدصلا ىلع ضیرحتلا باب « ةاكزلا باتک يف يئاسنلا هحرحأو

 نس نم باب : هننس يف يمرادلاو ۰۲۹۱ /۱ هيبأ نع ريرج نب رذنلا ثيدح نم

 هللا يضر - ةريره يبأ و هللا دبع نب ريرج ثيدح نم «ةئيس وأ ةنسح ةنس

 ءاعدلا يق لمعلا باب « نآرقلا باتك : هأطوم يف كلامو « )١/ ١7.8( - امهنع

 .هظفلو هدانسإب ( ٥۲۰ /؟ ) هدنسم يف دمحأو ۲۱۸/۱۱

 نيتئامو نيعبرأو نان ةنس تام «ةرشاعلا نم ةقث يراصنألا ىسوم وبآ (۷)

 .( ٩۷/۲ بيرقتلا) ق سد م /

 سم ةنس تام ةعباسلا نم ؛ روهشم مامإ هيقف تبث ةقث « يرصملا ثراحلا وبأ (۲)

 . ( ۱۳۸/۲ بيرقتلا ) ع | ةئامو نيعبسو

 ةقث هئالو يف فلتحاو «ديوس هيبأ مساو یاحر وبأ يرصملا بيبح يبأ نب ديزي وه (4)
 .(۳۹۳/۲ بیرقتلا) ع/ةئامو نيرشعو نامث ةنس تام ةسماخلا نم لسري ناكو هيقف

 يراخبلا يناثلا بوصو «يرصملا يدنكلا دعس نب نانس :لاقيو (ه)

 بيرقتلا) ق تد خب / ةسماخلا نم هدارفآ هل قودص سنوي نباو

۸۷/۱ 



 ۱۹۷ ةنسلا عابثا باتک

 هعبتا نم روح لثم هل ناف عاف یده ىلإ اعد عاد اأو ءائيش مهرازوأ

 .ائيش مهروجا نم صقني الو

 . یدح: لاقو یذم رتلاو )جام هبا هاور . ]
 .حیحص نسح تیدح: و ي رتلاو هجام نبا هاور .هریره يل

1 0 40 . ۱) 0-0 

 :لاق (1) نسیم يبأ نع مكحلا نع © ليئارسإ

 )١( ةئيس وأ ةنسح ةنس نس نم باب « ةمدقلا ۱/ ۷۵.

 ننس يف وهو ۰40 /۳ ةلالض وأ یده ىلإ اعد نميف ءاج ام باب « ملعلا باتک (۲)

 . ۱۳۰/۱ ةريره يبأ ثيدح نم كلذک يمرادلا

 نیسمهو نامت ةنس تام « ةرشع ةيداحلا نم لیلح ظفاح « ةقث .يروباسينلا يلهذلا (۳)

 . (۲۱۷/۲ بیرقتلا ) ٤خ / حیحصلا ىلع نیتئامو

 مهالوم يميتلا ريهز نب دامح نب ورمع نيكد مساو يتوكلا نيكد نب لضفلا )٤(

 تام «ةعساتلا نم ء تبث ةقث «هتينكب روهشم «ميملا مضب يئالملا ميعن وبأ ءلوحألا

 ع | يراخبلا خویش رابك نم وهو نيتئامو ةرشع عست ليقو ةرشع نامت ةنس

 . ( ٠١١/۲ بيرقتلا ١

 هتينكب فورعم «قوكلا يئالملا ليئارسإ وبأ « ةدحوملاب يسبعلا ةفيلخ نب ليعامسإ (5)

 ةعباسلا نم عيشتلا يف ولغلا ىلإ بسن ظفحلا ئيس قودص نیزعلا دبع همسا ليقو

 . (59 ۱۱ بيرقتلا ) ق ت / ةئامو نيتسو عست ةنس تام



۱۰۵ 
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 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق

 نم مهروجأ لثمو هرحأ هل ناك هدعب اب لمعف ةنسح ةنس نس نم

 ناك هدعب اب لمعف ةئيس ةنس نس نمو ءيش مهروحآ نم صقتنی نأ ريغ

 ءيش مهرازوآ نم صقتنی نأ ريغ نم مهرازوآ لثمو هرزو هيلع

 يئالملا ليئارسإ وبأ ةفيلخ نب ليعامسإ فعضل فیعض دانسإ اذه

 )لا دبع نب ريرج ثيدح نم حيحصلا يف دهاش هلو

 نع “ثيل نع ةيواعم وبأ انث ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح (0177)
 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (۳)یلیمن نبا ریشب

 :ملسو هيلع هللا یلص

 هتوعدل اًمزال ةمايقلا موي فقو الإ ءيش ىلإ وعدي عاد نم ام

 . الجر لجر اعد ناو هيلإ اعد ام

 ىده ىلإ اعد نمو « ةئيس وأ ةنسح ةنس نس نم باب «ملعلا باتك: ملسم حيحص (۱)

 .(۲۰۵۹/4) ةلالض وأ

 نيعبرأو نامث ةنس تام «ةسداسلا نم كرتف هثیدح زيمتي ملو ءاريخأ طلتخا قودص (۲)

 .( ۱۳۸/۲ بیرقتلا) 4 م تح / ةئامو

 عا ةئلاثلا نم «ةقث يرصبلا ءاعشلا وبأ يلولسلا :لاقيو ءيسودسلا (۳)

 ) بيرقتلا ١/١ (.



 ۱۹۹ ةنسلا عابتا باتک

 هملعو نآرقلا ملعت لضف يف باب )١19(

 مصاع انث 2”ناهبن نب ثراحلا انث ؟"ناورم نب رهزآ انئدح (۷۷ ر

 :  هّلا لوسر لاق :لاق ؟هیبآ نع “دعس نب بعصم نع ةلدمي نبا

 دعقم ندعقأف يديب ذخأو :لاق هملعو نآرقلا ملعت نم مكر ايخ £

 .ئرقأ اذه

 نع يمرادلا هاور «ناهبن نب ثراحلا فعضل ؛فيعض دانسإ اذه

 حيحصلا يف ىلوألا ةلمجلاو «هب ”ناهبن نب ثراحلا نع دشار نب یلعلا
" 

 5 )نامنع ثيدح نم

 ءاخلاب خيرف :هبقل «ةلقثم واوو نونب ءاونلا «ةمجعملا نيشلاو فاقلا فيفختب يشاقرلا (۱)

 ق ت / نيتئاملا دعب نيعبرأو ثالث ةنس تام ةرشاعلا نم .قودص «ةمجعملا

 . ( ٥۲/١ بيرقتلا )

 ةئامو نيتسلا دعب تام ةنماثلا نم كورتم «يرصبلا دمحم وبأ «ميحلا حتفب «يمرجلا (۲)

 ١1414/١(. بیرقتلا) ق تا

 نب ةمرکع نع لسرأ «ةثلاثلا نم ةقث يندملا « ةرارز وبآ « يرهزلا صاقو يبأ نبا (۳)
 . ( ۲١٠۱/۲ بیرقتلا ) ع /ةئامو ثالث ةنس تام «لهح يبأ

 )٤( هنع هللا يضر س صاقو يبا نب دعس وه -
 هملعو نآرقلا ملعت نم مکرایخ باب «نآرقلا لئاضف باتک :يمرادلا ننس (5)

(Y/Y) . 

 هملعو نآرقلا ملعت نم مکرایخ باب «نآرقلا لئاضف باتک: يراخبلا حیحص (1)

 - هملعو نآرقلا ملعت نم لضف باب « ةمدقلا يف ةجام نبا ف كلذك يهو ( 74/9)
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 يدهم نب نهرلا دبع انث ؟"رشب وبآ فلح نب ركب انثدح (۷۸)

 لاق :لاق كلام نب سنأ نع ؟"هیبآ نع ("لیدب نب نهرلا دبع انث
 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لهأ مه :لاق ؟مه نم هللا لوسر اي :اولاق .سانلا نم نيلهأ هلل نإ

 .هتصاخو هللا لهأ نآرقلا

 يف ىربكلا يف يئاسنلا هاور ,نوقثوم هلاجر حيحص دانسإ اذه

 “هب يدهم نبا نع ديعس نب هللا ديبع نع ةمادق يبأ نع نآرقلا لئاضف

 هدانسإب ليدب نب نهرلا دبع نع هدنسم يف يسلايطلا د واد وبأ هاورو

 “)نتمو

 بلاغ نب هللا دبع انث ؟)یطساولا هللا دبع نب سابعلا انثدح (۷۹)

 ام باب « نآرقلا لئاضف باتك : يذمرتلا يفو ۰۷/۱ دمحأ دنسم قو «( = )١/ ۷١

 ةءارق باوث يف باب « ةالصلا باتك : دواد يبأو ۱۷4 /۰ نآرقلا ميلعت يف ءاح

 ٤/ ٤۲۷. ةنسلا حرشو 2١5417 /۲ نآرقلا

 . (۱۰۵/۱ بيرقتلا) ق د تح / نيتئامو نيعبرأ ةنس تام ةرشاعلا نم « قودص (۱)

 . ( 1۷۳/ ١ بيرقتلا ) ق س م ةنماثلا نم « هب سأب ال يرصبلا يليقعلا (۲)

 بيرقتلا ) 4 م / نیئالث وأ نيرشعو سم ةنس تام ةسماخلا نم « ةقث « ليدب (۲)

۹/۱ . 

 )٤( فارشألا ةفحت رظنا ۱/ ۰۹۸

 ۰۲۸۳ ص ()

 ق / نیتئامو نیتسو نان وأ عبس ةنس تام «ةرشع ةيداحلا نم هدباع ةقث (د)

 . ( ۳۹۷/۱ بیرقتلا )



 ۲٠۰۹ ةنسلا عابثا باتك

 ديعس نع ديز نب ىلع نع “ينارحبلا دايز نب هللا دبع نع “نادابعلا

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يل لاق :لاق رذ يبأ نع بيسملا نبا

 يلصت نأ نم كل ريح هللا باتك نم ةيآ) ملعتف ودغت نأل رذ ابأ اي

 هب لمعي مل وأ هب لمع ملعلا نم اّباب "'( ملعتف ودغت نألو «ةعكر ةئام

 دايز نب هللا دبعو ديز نب يلع فعضل ؛فيعض دانسإ اذه

 بيرغ :لاقو «سابع نبا ثيدح نم يذمرتلا عماج يف دهاش هلو
 ا بيرغ نسح : لاقو ةمامأ يا ثيدح نم هدنع رخآو

 . ( 110/١ بیرقتلا ) ق / ةعساتلا نم روتسم (۱)

 ۰4۱/۱ بیرقتلا ) يماميلا وه نوكي نأ لمتحيو ةسداسلا نم روتسم «يرصبلا (۲)

 . (۳۷/۲ بیرقتلا ) ق / ةعساتلا نم فیعض يماميلاو

 . ملعلا باتک : ننسلا ةعوبطمو ( ه ) يف وهو لصالا نم طقس نیسوقلا نيب ام (۳)
 يق يزلا لقنو 4۸ /۵ ةدابعلا ىلع هقفلا لضف يف ءاج ام باب « ملعلا باتک (4)

 امأ ۰۱۷۷ م٤ ةفحتلا ) بيرغ حیحص نسح : يذمرتلا لوق ةمامأ يبأ ثیدح

 لصأل دهشي وهو « (۳۷ ص بیغرتلا حیحص ) حیحص نسح : هلوق لقنف يرذنلا

 . حیحص ةمامأ يبأ ثیدحو  هنع هللا يضر رذ يبأ ثيدح



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 ملعلا بلط ىلع ثحاو ءاملعلا لضف باب ( 7٠89
 نع ؟ىلعألا دبع انث رشب وبآ فلخ نب ركب انئدح (۸۰)

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ل هنع
 وو 4 ۰

 . نیدلا يق ههقفی اريح هب هللا دري نم

 هاورف . يرهزلا ىلع هيف فلتخا نکلو ةحصلا هرهاظ دانسا اذه

 ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع يرهزلا نع بیعش ثیدح نم “يئاسنلا

 امك ةيواعم نع نمحرلا دبع نب ديمح نع يرهزلا ةياور باوصلا :لاقو
 )©. ١١ ف

 وبأ هل ليق اذإ بضغي ناكو دمحم وبأ « ةلمهملاب يماسلا يرصبلا ىلعألا دبع نبا (۱)

 . ( 158/١ بيرقتلا ) ع / ةئامو نينامثو عست ةنس تام « ةنماثلا نم ةقث « مامه

 تبث ةقث « نميلا ليزن «يرصبلا ةورع وبأ « مهالوم ,يدزالا دشار نب رمعم (۲)

 اميف اذكو « اكيش ةورعو ماشهو شمعألاو تباث نع هتياور يف نأ الإ ؛لضاف

 بیرقتلا) ع/ ةئامو نيسمخو عبرأ ةنس تام «ةعباسلا رابك نم «ةرصبلاب هب ثدح

۲( . 

 مقر 4۲۰۰4۲۵/۳ ننسلا يف وهو ۰۳۱/۱۱ فارشألا ةفحت يف امك ىربكلا يف (۳)

°۹ . 

 )٤( نيدلا يف ههقفي اريخ هب هللا دري نم باب « ملعلا باتک : يراخبلا دنع ۱/ 21714

 - دنع هب رمعم نع وهو ۰۷۱۹ /۲ ةلأسملا نع يهنلا باب « ةاكزلا باتك : ملسمو



 ¥ ةنسلا عابثا باتك

(^I)ناورم انث لسم نب ديلولا انث رامع نب ماشه انثدح  

 ۲ 500 .12 - ۰ قف .
 تعم لاق هثدح هنأ سبلح نب ةرسيم نب سنوي نع حانج نبا

 وهو 2 ثيدحلا اذه قرط نم ةلج قاس دقو ۳ /۱هقفتلاو هيقفلا يف بيطخلا

 نبا نع سنوي قيرط نم يريصوبلا ركذ امك = ًاملسمو يراخبلا ٍنيعأ -- امهدنع

 اميف - سيل يئاسنلا مالك نأ ريغ . ةيواعم نع نمحرلا دبع نب ديمح نع باهش
 هل ىربكلا ننسلا يف ءاج دقف < يريصوبلا ركذ امك - عجارم نم انيدل

 نع هاور سنوي هفلاخ " : اذکه۳۱ ١١/ فارشألا ةفحتو 2 1755 ۲۵ ۳

 ." ةريره يبأ نع نمحرلا دبع نب ديمح نع « يرهزلا
 :يأي ام هيلع لكشي فارشألا ةفحتو یربکلا ننسلا يف دراولا لوقلا اذهو

 نع دیه ثيدح حيحصلاو " :۱۲۱۰ مقر ه9 /۷ للعلا يف يطقرادلا لوق ١
 " ةيواعم

 يبأ نع ديمح نع يرهزلا ةمجرت يف ثيدحلا اذه ةفحتلا ين ركذي مل يزلا نإ ۲
 . ًاضيأ ١/ ٤٤۹ 5 ةريخلا فاحتإ يف ركذ الو ۳۳۵ - ۳۲۰ /9 ةريره

 هازع ةيواعم نع ديمح نع يرهزلا ةمجرت يف ثيدحلا اذه ركذ امنيح يزملا نإ - ۳

 ةيواعم لدب ةريره يبأ ركذ نإ = ملعأ هللاو - رهظي يذلاف ‹ طقف ملسمو يراخبلل
 اذه نم لاح ًالصأ دمتعا يريصوبلا لعلو ملق قبس ةفحتلاو یربکلا ننسلا يف

 .هبوصف سبللا اذه هجو كردأ نوكي وأ « سبللا

 ةيوستلاو سيلدتلا ريثك هنكل « ةقث «يقشمدلا سابعلا وبآ « مهالوم يشرقلا (۱)

 ع | ةئامو نيعستو سم ةنس لوأ وأ عبرأ ةنس رخآ تام «ةنماثلا نم

 . (۳۳۲/ ۲بیرقتلا )

 قد / ةسداسلا نم هب سأب ال نوک هلصأ «يقشمدلا مهالوم يومألا (۲)

 . ( ۲۳۸/۲ بیرقتلا )



 مه كم

 يرهشلا_ضوع.د قيقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 :لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثدحي نايفس يبأ نب ةيواعم

 . نيدلا يف ههقفي اريح هب هللا دري نمو « ةجاحل رشلاو ةداع ريخلا

 هركذف رامع نب ماشه قيرط نم هحيحص يف نابح نبا هاور
 نم ةيواعم ثيدح نم حيحصلا يف ةيناثلا ةلمحلاو ءاوس (هنتمو هدانسإب

 يف يمرادلا هاور اذكو )هنع نمحرلا دبع نب ديمح نع يرهزلا قيرط

 نبا نع ةيطع نب ةلبج نع ةملس نب دامح نع نوراه نب ديزي نع هدنسم

 گ)هعیج ىعاضقلل باهشلا دنسم بحاص هاورو «ةيواعم نع زيريح

 ةلمجلا یورو «© "هب ملسم نب دیلولا قیرط نم هنم ىلوألا ةلمحلا یورف

 هللا دبع نع يدارلا نامیلس نب عيبرلا قیرط نم امهدحأ نيقيرط نم ةيناثلا

(DPDایا ی  

 نم ةيناثلا قيرطلاو « هب ةيواعم نع بعک نب دمحم نع بهو نبا

 .۳۱۳ /۱ حيحصلاو 4٩( ص ةداع ريخلا باب « ملعلا باتك :نآمظلا دراوم (۱)

 .هلبق ثيدحلا يق كلذ ىلإ ةراشإلا تمدقت (۲)

 يواحطلاو ۲۰۹۳/4 دمحأ دنسم يف وهو 274/١ ءاملعلاب ءادتقالا باب .ةمدقلا (۳)

 باب « هلضفو ملعلا نايب عماج يف ربلا دبع نبا دنعو 23٠١ /۲ راثآلا لكشم يف

 هححصو ۰۲ /۱ نيدلا يف ههقفي ًاريخ هب هللا دري نم : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق

 ۰.۱۹۲ /۳ ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس يف امك ينابلألا

 )٤( باهشلا دنسم ۱/۳.

 نبال تاقثلاو ۸۲ دراولا يف امك نابح نبا دنع وهو ۰ ۲۲ مقر 4۸ 4۷ /۱ (0)

 .۲۵۵ /۲ ةحيحصلا يف امك ينابلألا هنسحو ۳۰۰ /۹ ةيلحلاو.ههه /ه نابح

 ۲۳۰ مقر عیکو دهز يف بعک نب دمحم ثيدح نم هرظنا و ۳4۲ مقر۲۲۰ /۱ (5)



 ۲۰۵ ةنسلا عابثا باتک

 وبآو ددسمو يسلايطلا دواد وبآو ناربطلا هاورو ةریره يبأ ثیدح

 دئاوز يف هتدروآ امك يلصولا ىلعي وبآو عینم نب دمحأو ةبيش يبأ نب ركب

 (9ةرشعلا ديناسملا

 ريثك انث ””زازبلا ناميلس نب صفح انث رامع نب ماشه انثدح (۸۲)

 هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع نيريس نب دمحم نع «”ريظنش نبا

 :ملسو هيلع هللا ىلص

 هلهأ ريغ دنع ملعلا عضاوو ءملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط

 . بهذلاو ولوللاو رهوجلا ريزانخلا دلقمك

 ىور . زازبلا ناميلس نب صفح فعضل ؛ فيعض دانسإ اذه

 .هجيرخت ناظم نم ةلمج ىلإ هققحم راشأ دقو =

 .۳ ۵ مقر ۲۲/۱ دنسملا (۱)

 ملعلا باتک : دوبعلا ةحنم رظناو ...هظفحو هبلطو ملعلا يق ءاج ام « ملعلا باتک (۲)

 ثيدحلاو ۳۸ /۱۹ ریبکلا يناربطلا مجعمو ۳۶ /۱ ملعلا لضف يف ءاج ام باب

 ۳۰۰/۹ ةيلحلا يف ميعن وبأ هجرخأ «سبلح نب ةرسيم نب سنوي قیرط نم
 عماجلا حيحص يف امك ينابلألا هنسحو ۰۷/۱ هقفتلاو هيقفلا يف بيطخلاو

VY . 

 يراقلا دواد يبأ نب صفح وهو « نیتمجعع : يرضاغلا ٍقوكلا زازبلا ورمع وبأ (۲)

 «ةنماثلا نم « ةءارقلا يف هتمامإ عم ثيدحلا كورتم «صيفح هل لاقيو « ملع بحاص

 . ( ۱۸١/١ بيرقتلا ) ق سع ت /ةئامو نينامث ةنس تام

 ئطخي قودص «يرصبلا ةرق وبأ « ينزاملا «نونلا نوكسو نيتمجعملا رسكب :ريظنش )٤(

 . (۱۳۲/۲ بيرقتلا ) ق ت د م خ / ةسداسلا نم



 ص

 يرهشلا ضوع.د قيقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۲ ٠٦

 نع مساقلا نب مكحلا انث رمع يبأ نب یی نب دمحم هنم ىلوألا ةلمجلا

 ملعلا عضاوو هلوق نود هب سنأ نع دايز نع يطساولا ديعس نب ملتسلا

 . )و رخ آ ىلإ

 لاق " :يطويسلا لاق « نيسمح وحن ةددعتم قرط نم درو ثيدحلا اذه )١(

 وهو « نسحلا ةبتر غلبت قرط نم يور ثيدحلا اذه :يزملا نيدلا لامج

 ةيشاح ) "ءزج يف اهتعمج دقو ءاقيرط نيسمح وحن هل تیر ناف « لاقامك

 نع اقيرط نيرشعو اسمح يزوجلا نبا هل ركذو «(6۱ /۱ يدنسلا

 هللا يضر ديعس يبأو سنأو رباجو سابع نباو دوعسم نباو رمع نباو يلع

 دصاقملا رظناو « (54 ١/ ةيهاولا ثيداحألا يف ةيهانتملا للعلا ) نيعمجأ مهنع

 عماجو ۰۷۰ص ثيدحلا بلط يف ةلحرلاو ۲۷۰ ص يواخسلل ةنسمحلا

 ىلع رثكألاف ثيدحلا اذه ةحرد يف فلتحا دقو ۰۸/۱ هلضفو ملعلا نايب

 يروباسينلا يلع وبأو « هيوهار نب قاحسإو دمحأ مامإلا مهنم « هفیعضت

 :يقارعلا لاق « هنسح وأ هححص مهضعبو « مكاحلاو حالصلا نباو

 لاقو « " ءايحإلا جيرخت يف هتنيب امك هقرط ضعب ةمئألا ضعب ححص دق "
 يواخسلل ةنسحلا دصاقملا :رظنا ) "نسحلا ةبتر هب غلبت هقرط نإ " :يزملا

 ًاضارعتسا ثيدحلا اذه قرط نم ارینک يزولا نبا ضرعتسا دقو (۲۷ ص

 للعلا ) "تبثي ال اهلك ثيداحألا هذه : هلوقب كلذ دعب بقع مث الیمج

 يلع نع يور " :(تایهاولا صیخلت ) يف يمذلا لاقو « (1۲ /۱ ةيهادتلا

 هقرط ضعبو «ديعس يبأو سنأو رباجو سابع ناو رمع نباو دوعسم نباو

 ينابلألا امأ ۲۵۸/۱(۰ةعیرشلا هيزنت ) خاص اهضعبو « ضعب نم ىهوأ
 .(۱۰/ 4 ریغصلا عماجلا حیحص ) ثيدحلا ححص دقف



 ۷ ةنسلا عابثا باتک

 مصاع نع رمعم انبآ )قازرلا دبع انث یی نب دمحم انئدح (۸۳)

 يدارلا لاسع نب ناوفص تيتأ :لاق شيبح نب رز نع دوجنلا يبأ نبا
 هللا لوسر تعمس ناف :لاق .ملعلا “طنا تلق ؟كب ءاج ام :لاق

 : لوقي ملسو هيلع هللا یلص
 ةكئالملا هل تعضو الإ ملعلا بلط يف هتيب نم جرخ جراح نم ام

 «هعفري ملو مصاع نع ةنيبع نب نایفس ثيدح نم يذمرتلا هاور
 يغلب لاق ناوفص نع رز نع مصاع نع ديز نب دامح ثيدح نمو

 نب نايفس ةياور لثم مصاع نع ةبعش قيرط نم يئاسنلا هاورو «"”هركذف
 ةملس نب دامحو مامه نع هدنسم يف يسلايطلا دواد وبأ هاورو 29 ةنيبع

 ثيدح نم اعوفرم هدنسم يف دمحأ مامإلا هاورو « "هب مصاع نع ةبعشو

 يف يمع « ريهش فنصم ظفاح ةقث « يناعنصلا ركب وبأ مهالوم يريمحلا مامه نبا (۱)
 ع | نيتئامو ةرشع ىدحإ ةنس تام « ةعساتلا نم « عيشتي ناكو ريغتف هرخآ

 . 5.05/١ بيرقتلا )

 (4۱۱ /۷ برعلا ناسل ) هبلطأ : ملعلا طبنأ (۲)

 هدابعل هللا ةمحر نم ركذ امو رافغتسالاو ةبوتلا لضف يف باب «تاوعدلا باتك (۳)

 .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو مه ۰ 4٥

 )٤( لوبلاو طئاغلا نم ءوضولا باب « ةراهطلا باتک ۱ ۲۲.

 1۰-۱ ص دنسلا (5)



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۸

 (9اًعوفرم ءادردلا يبأ ثيدح نم دواد وبآ هاورو ؟)ناوفص

 نع “ليعامسإ نب متاح انث « ةبيش يبأ نب ركب وبأ انئدح (۸۶)

 هللا لوسر تعم :لاق ةريره يبأ نع ”يربقملا نع “رخص نب ديمح

 : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص

 ةلزنم وهف هملعي وأ هملعتي ريخل الإ هتأي مل اذه يدجسم ءاج نم

 ىلإ رظني لحرلا ةلزنم وهف كلذ ريغل هءاج نمو «هللا ليبس يف دهاجما
 .هريغ عاتم

 )١( دنسلا 4/ ۲۳۹.

 :كردتسلا يف مكاحلا هجرحأو ۵۷ /4 ملعلا بلط ىلع ثحلا باب « ملعلا باتک (۲)

 وهو « يهذلا هقفاوو هححصو لاسع نب ناوفص ثيدح نم ۱۰۰ /۱ ملعلا باتک

 0۷۹ مقر هيف ةلحرلاو ملعلا بلط باب یلعلا باتک :دراولا يف امك نابح نبا يف

 بیغرتلا حیحص يف هنع لاقو ۰۱۰۲ ۰ ريغصلا عماجلا حیحص يف ينابلألا هححصو

 ۰۳۸/۱ نسح :بيهرتلاو

 قودص «باتکلا حيحص «ةفوكلا نم هلصأ «مهالوم يئراحلا ليعامسإ وبأ .ندلا (۳)

 . ( ١71/١ بيرقتلا ) ع/ ةئامو نینامنو عبس وأ تس ةنس تام «ةنماثلا نم «مهي

 يندم « ءابعلا بحاص «طارخلا « قراخملا يبأ نبا « رخص وبأ «دايز نب دی وه (4)

 نانثا ام :ليقو «طارخلا دودوم وبأ رخص نب ديمح وه :لاقيو ءرصم نكس
 ق سع ت د خب / ةئامو نينامثو عست ةنس تام «ةسداسلا نم مهي قودص

 . (۲۰۲/۱ بيرقتلا )

 لبق ريغت « ةثلاثلا نم ةقث ندا ديعس وبأ « يربقملا ناسيك ديعس يبأ نب ديعس وه (5)

 نيرشعلا دودح يف تام «ةلسرم ةملس مأو ةشئاع نع هتياورو نينس عبرأب هتوم

 . ( ۲۹۷/۱ بيرقتلا ) ع / اهدعب ليقو اهلبق ليقو « ةئامو



 ۲۰۹ ةنسلا عابتا باتک

 يف مكاحلا هاور هتاور عیمجب ملسم جتحا حیحص دانسا اذه

 طرش ىلع حیحص ثیدح اذه :لاقو رخص نب ديمح قیرط نم كردتسلا

 . ةلع هل ملعأ الو : لاق هاجرخي مل مث هتاور عیمجب اجتحا دقف نیخیشلا

 دیعس ىلع هيف فلتحا هنأب " هللع" يف يطق رادلا هلعأ دق :تلق

 يربقلا نع هاورف رمع نب هللا ديبع هفلاخو ءاذكه هنع ديمح هاورف يربقلا

 . هلوق رابحألا بعک نع ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب يبأ نب رمع نع

 نع نمحرلا دبع نب ركب يبأ نع يربقملا نع نالجع نبا هاورو

 نإ :مكاحلا لوقو ؟"باوصلاب هبشأ رمع نب هللا دبع لوقو هلوق بعك
 جرخأ الو ديمحب يراحبلا جتحي ملف رظن هيف هتاور عیمج اجتحا نيخيشلا

 هل جرحا معن ءاًئيدح درفملا بدألا باتك يف هل ىور امنإو هحيحص يف هل

 . هحيحص يف ملسم

 ةلحرلا يف بيغرتلا" ملعلا باتك "بيهرتلاو بيغرتلا حيحص" يف ينابلألا هححصو (۱)

 . (۳۹/۱) "ملعلا بلط يف

 امك تبثأ ام باوصلاو هاحرخأ مث " هاو لصألا يف ءاجو ٩۱/۱ ملعلا باتك (۲)

 . كردتسملا يف وه

 . ۱۹۰/۳ للعلا (5)

 )٤( لامكلا بیذق رظنا ۳۳۷/۱ .



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

1 3 
 “هب رخص نب ديمح رخص يبأ نع

 هركذف ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث يلصوملا ىلعي وبأو

 يبأ نبا نع «دلاخ نب ةقدص انث «رامع نب ماشه انئدح (85)

 لاق :لاق ةمامآ يبأ نع "*)مساقلا نع "ديزي نب يلع نع “ةكتاع

 ۱ : ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 هيعبصإ نيب عمجو عفري نأ هضبقو ضبقی نأ لبق ملعلا اذهب مکیلع
 رحألا يف ناكيرش ملعتلاو ملاعلا لاق مث اذكه مامالا يلت لاو ىطسولا

 . سانلا رئاس يف ريخ الو

 . ١59/١ هب يرقملا قيرط نم هحيحص يف نابح نبا هجرحآ (۱)

 يف هوفعض يضاقلا يقشمدلا صفح وبأ «يدزألا ناميلس ةكتاعلا يبأ نب نامثع وه (۲)

 ةئامو نیسخو سم ةنس تام «ةعباسلا نم «يناهلألا ديزي نب يلع نع هتياور

 . ( ٠١/۲ بيرقتلا) ق د خب /

 «نمحرلا دبع نب مساقلا بحاص «يقشمدلا كلملا دبع وبأ «يناهألا دايز يبأ نبا (۳)

 .( 45/7 بیرقتلا ) ق ت | ةئامو ةرشع عضب ةنس تام « ةسداسلا نم «فيعض

 فارشألا ةفحت رظنا «تبثأ ام باوصلاو "ديز نب يلع "لصألا يف عقوو

 . " ةيدنهلا" و )٤/٠١۷۹(

 لسري قودص ةمامأ يبأ بحاص «نمحرلا دبع وبأ «يقشمدلا نمحرلا دبع نب مساقلا )٤(

 . (۱۱۸/۲ بيرقتلا) 4 خب / ةئامو ةرشع نثا ةنس تام « ةثلاثلا نم اريثك

 . "نالجع نب يدص" )۰(



 ۳۹ ةنسلا عابثا باتک

 . "'فيعضت ىلع روهمجلاو "ديزي نب يلع هيف دانسإ اذه

 “ناقربزلا نب دواد انث ,«"”فاوصلا لاله نب رشب انثدح (85)

 ۲ ORE 6  .رب
 نب هللا دبع ) نع ' دايز نب نمحرلا دبع نع © "سینخ نب ركب نع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرح :لاق ورمع نب هللا دبع نع * ”(ديزي : 3 006 0 200

 يف عقو امك ناعدح نبا :سيلو هبيوصت مدقت امك يناهألا دايز يبأ نب ديزي نب يلع (۱)

 . فيعض اههالک و "ه" يقو لصألا

 عماج يف ربلا دبع نباو ۲۱۲/۲ هخيرات يف يدادغبلا بيطخلا هجرحأآ ثيدحلاو

 يف ينابلألا خيشلا هفعض ىلع صن « فيعض وهو . ۳۳/۱ هلضفو ملعلا نايب

 . (51/4) هتدايزو ريغصلا عماجلا فيعض"

 . ۷٩ح يف دانسالا اذه ىلع يريصوبلا مالك أي (۲)

 / نيتئامو نيعبرأو عبس ةنس تام «ةرشاعلا نم ةقث «نونلا مضب «يريمنلا دمحم وبأ (۳)

 .(۱۰۲/۱ بيرقتلا) 4 م

 دعب تام « ةنماثلا نم «يدزألا هبذک و كورتم «دادغب لیزن «يرصبلا يشاقرلا (4)

 . (۲۳۱/۱ بیرقتلا ) ق ت / ةئامو نینامثلا

 ق ت (/ ةعباسلا نم نابح نبا هيف طرفآ طالغأ هل قودص دادغب نکس دباع فوك (۵)

 . ( ٠٠١/١ بیرقتلا )

 ليقو ةئامو نيسمحو تس ةنس تام ةعباسلا نم هظفح يف فيعض اهيضاق يقيرفالا (")
 ق ت د خب / اخلاص الحر ناکو «حصي مو ةئالا زواج :ليقو ءاهدعب

 . ( 480/١ بيرقتلا )

 ةنس تام قثلاثلا نم ةقث ةدحولاو ةلمهلا مضب يلبحلا نمحرلا دبع وبآ يرفاعلا (۷)

 . (4۱۲ / ١بيرقتلا ) 4 م خب / ةيقيرفاب ةئام
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 امهادحإ نيتقلحب وه اذاف دحسلا لخدف هرجح ضعب نم موي تاذ

 يبلا لاقف «نوملعيو نوملعتي ىرحألاو كلك هللا نوعدیو نآرقلا نوژرقی

 : ملسو هيلع هللا یلص

 ءاش ناف هللا نوعدیو نآرقلا نوؤرقي ءالوه ؛ريخ ىلع لک
 اًملعم تشعب امنإو نوملعیو نوملعتی ءالوهو «مهعنم ءاش ناو مهاطعآ

 . ءافعض مهو نهرلا دبعو دوادو ركب هيف دانسإ اذه

 نم امهیدنسم يف ةماسأ يبأ نب ثراحلاو يسلايطلا دواد وبآ هاور

 “هب يقيرفألا نمحرلا دبع قیرط

 رظناو "ه" يف وه امك تبثآ ام باوصلاو نيسوقلا نيب ام لصألا نم طقس دقو

 .760 4/5 فارشألا ةفحت

 ۰4۰ مقر ثيدح ۰۱۸۵/۱ ملعلا باتك ثحابلا ةيغبو ۲۹۸ص يسلايطلا دنسم (۱)

 نباو ۰ ۹۹/۱ ماعلاو ملعلا لضف يف باب « ةمدقملا: هننس يف يمرادلا هحرخأ

 . ۸۸٤ص دهزلا يف كرابملا

 لقنو ينابلألا هفعضو « هللا همحر  يريصوبلا هيلإ راشأ امك فيعض ثيدحلاو

 . يقارعلا نع هفيعضت

 . ۲۳/۱ ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس رظنا



 ۱۳ ةنسلا عابتا باتک

 اًملع غلب نم باب ( ۲۱
 انث : الاق دمحم نب يلع و نی نب هللا دبع نب دمحم انئدح (۸۷)

 ةريبه يبأ دابع نب ىجي نع ميلس يبأ نب ثيل انث « ليضف نبا دمحم
 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق تباث نب ديز نع“ هيبأ نع ؟)يراصنألا

 : ملسو هيلع

 برو « هيقف ريغ هقف لماح برف ءاهغلبف ييلاقم عمس ًارما هللا رّضن
 .هنم هقفأ وه نم ىلإ هقف لماح

 ملسم ئرما بلق نهيلع لغي ال ثالث :دمحم نب يلع هيف داز

 . "مهتعامج موزلو «نيملسملا ةمئأل حصنلاو هلل لمعلا صالخإ

 وهو ءروهمجلا هفعض دقو ميلس يبأ نب ثيل هيف دانسإ اذه
 نم ثيدحلا اذه جارخإب ةجام نبا درفني ۸ نكل «ةنعنعلاب هاور )سلدم

 4 م خب /ةئامو نیرشعلا دعب تام « ةعبارلا نم ةقث يثوكلا ةريبه وبأ (۱)

 . ( ۳۵۰/۲ بیرقتلا )

 .يباحص « يملسلا يراصنألا نابیش نب دابع (۲)
 ننسلا باحصأ مهنم مهبتک يف ةمئألا نم ددع اهجرحأ ةددعتم قرط هل ثيدحلا (۳)

 :ثیدح ةسارد ) هباتک يف ًامامإ نيئالثو ةعبس دابعلا انخیش مهنم ّدع دقو « ةعبرألا

 يف ينابلألا هححص دقو «رتاوتم حیحص ثيدحلاو ( يلاقم عمس اعرما هللا رضن

 4۰/۱ ...ثيدحلا عام يف بيغرتلا « ملعلا باتك « بيهرتلاو بيغرتلا حيحص )

 ىلع مكح ثيح ۰ 7١5/4 دئاوزلا عمجم يف يمثيملا وذح اذح انه يريصوبلا لعل (4)

 ءاهيلإ تعجر يلا لاجرلا بتك نم ريثك يف مكحلا اذه دحآ لو «سيلدتلاب (ثيل )
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 .حیحص دنسب دهزلا باتک يف ثيدحلا ةيقب يتأيسو تباث نبا دیز قیرط

 ریحأتو مدقتب يقهيبلاو '''همامتب هحيحص يف نابح نبا هاورو

 دئاوز يف هترکذ امك ةليوط ةدايزب يسلايطلا دواد وبأ هاورو

 . "ةرشعلا دیناسلا

 قو :لاق ريشب نب نامعنلا ثيدح نم كردتسلا يق مكاحلا هاورو

 نب هللا دبعو يلعو نامثعو رمع مهنم ةباحصلا نم ةعامج نع بابلا

 سنأو ةريره وبأو سابع نباو رمع نباو لبج نب ذاعمو دوعسم
 . )مهریغو

 بعك نب يبأ نع مكاحلا هركذي مل امم اًضيأ بابلا یو :تلق

 يبأ نب دعسو تباث نب ديزو هللا دبع نب رباجو يراصنالا دعس نب ريشبو

 لیعس يبأو ءادردلا يبأو يلهابلا ةمامأ يبأو يرازفلا ةرم نب ورمعو صاقو

 هطالتخال فيعض وه اغناو «سيلدتلاب هامر ًادحأ فرعأ ال :ينابلألا خيشلا لاقو =

 . ۸۸ ۱۲ ةحيحصلا ) . هثطخ ةرثكو

 قو «دراوملا نم ۷۲ مقر همهفي ال نملو همهف نمل ثيدحلا ةياور باب «ملعلا باتك (۱)

 .۲۳۷ /۱ حيحصلا

 هلعلو ۱۱۱ ص هغیلبتو ثيدحلا عامس باب ملعلا باتک :ةريخلا فاحت) يف هرکذ (۲)

 .لحدملا يف يقهيبلا دنع

 دنسم نم ديز دنسم يف الو دوبعلا ةحنم يف هيلع فقا مو قباسلا ردصلا (۲)

 يف دوجوم ًانتمو ًادنس يسلايطلا ىلإ اوزعم ةريخلا فاحتإ يف هركذ امو «يسلايطلا
 .ةبعش قيرط نم ۱۸۳/۵ دمحأ دنسم

 . ۸۸ ١/ ملعلا باتك (4)



 ۲۱۵ ةنسلا عابثا باتک

 . 27 مهریغو ةفاصرق يبأو يردخلا

 نب دمحم نع “يا انث رين نب هللا دبع نب دمحم انئدح (۸۸)

 (معطم نب ريبج نب دمحم نع «يرهزلا نع "'مالسلا دبع نع «قاحسإ
 :لاقف نم نم فيخلاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماق : لاق «هيبأ نع

 برو « هيقف ريغ هقف لماح برف اهغلبف ييلاقم عم أرما هللا رّضن
 . هنم هقفأ وه نم ىلإ هقف لماح

 انث رامع نب ماشه انثو / ح/ ىلعي يلاخ انث دمحم نب يلع انئدح

 ريبج نب دمحم نع يرهزلا نع قاحسإ نب دمحم انث الاق "یی نبا ديعس

 هوجن ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نع هيبأ نع معطم نبا

 .دابعلل "یلاقم مس اءرما هللا رضن : ثيدح ةسارد " رظنا (۱)

 نم ةنسلا لهأ نم ثیدح بحاص ةقث «قوكلا ماشه وبأ ىنادمهلا ريمن نب هللا دبع (۲)

 عا نونامثو عبرأ هلو ةئامو نيعستو عست ةنس تام «ةعساتلا رابك

 . ( ٤٥۷/١ بیرقتلا )

 هنإف تاقثلا يف هل نابح نبا ركذب رتغي ال فيعض « بونجلا يبأ نب مالسلا دبع (۲)
 .( 5.05/١ بيرقتلا) قأ/ ةنماثلا نم یافعضلا يف هركذ

 ع | ةئالل سأر ىلع تام «ةثلاثلا نم بسسنلاب فراع ةقث «يلفونلا (4)

 . ( ٠١١/۲ بیرقتلا )

 نم «دحاو ثيدح ىوس يراخبلا يف هل امو طسو قودص «يیوکلا ىيي وبآ (5)

 . (۳۰۸/۱ بيرقتلا ١ ق س خ/ نیتئالا لبق تام «ةعساتلا

 ىرخأ ةطساوبو ةرم ةرشابم انه يرهزلا نع هاور قاحسإ نب دمحم هيف ثيدحلا (5)
 يف مكاحلاو ۷۶/۱ ننسلا يق يمرادلاو 287 /6 دنسلا يف دمحأ دنع ىلوألاب وهو



 ب۷
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 بونلبا يبأ نبا وهو مالسلا دبع فعضل ؛ فیعض دانسا اذه

 نع كردتسلا يف مكاحلا هاور دقف يرهزلا نع مالسلا دبع درفنی ۸ نکل
 يضاقلا مثيهلا نب دمحم صوحألا يبأ نع ميهاربإ نب قاحسإ نبا هللا دبع

 يرهزلا نع ناسيك نب حلاص نع ديعس نب ميهاربإ نع دامح نب ميعن نع

 )هاجرخت ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه:لاقو هب

 ملسم هل ىور امنإو « هريغب انورقم ميعنل يراخبلا جرح امنإ : تلق

 هباتک ةمدقم ف

 . جحلا باتك يف ٍتأيسو قاحسإ نبا اهسلد ةيناثلا قيرطلاو

 دمحم نع ريمن نب هللا دبع نع هدنسم يف ةبيش يبأ نبا ركب وبأ هاور

 :هرخآ ف دازو «هنتمو هدانساب قاحسإ نبا

 يلوأل ةحيصنلاو «لمعلا صالخإ نمؤملا بلق نهيلع لغي ال ثالث

 4۹ /۱ هلضفو ملعلا نايب عماج يف ربلا دبع نباو ۸۷ /۱ ملعلا باتك : كردتسملا <

 ةجام نبا دنع ةيناثلابو ۱۸ ص "ثيدحلا باحصأ فرش " : هباتك يف بيطخلاو

 امك قاحسإ نباو - هيف ةدايزب - رحنلا موي ةبطخلا باب « كسانلا باتك يف ًاضيأ

 «يريصوبلا هيلإ راشأ امك فيعض مالسلا دبعو ءانه نعنع دقو سلدم فورعم وه

 ةدايز مث ةددعتم ىرخأ قرط نم تباث نتملا نكل فيعض هحولا اذه نم ثيدحلاف

 قاحسإ نبا نع هنووري نيذلا تاقثلا هاور ام فالح دنسلا اذه يف ( مالسلا دبع )

 . (۸۷ /۱) ملعلا باتك كردتسملا رظنا . ةقث وهو ريمن نبا فلاخملاو « يرهزلا نع

 .۸۷ /۱ ملعلا باتك (۱)

 . ٤٥۸ /۱۰ میعن ةمجرت يف بیذهتلا بيذهت رظنا (۲)



 . مهئارو نم نوکت موعد ناف ةعامجلا موزلو ءرمألا
 دئاوز يف هتدروآ امك ةبيش يبأ نباک يلصولا ىلعي وبأ هاور اذکو

 نع يبأ انث ميهاربإ نب بوقعی ان متاح يبأ نع هاور مث «ةرشعلا دیناسلا
 نب نمحرلا دبع نع بلطملا ىلوم ورمع يبأ نبا ورمع يثدح قاحسإ نبا

 . ؟)هرکذف معطم نب ريبح نب دمحم نع ثريوحلا

 نب قاحسإ انثو «ةماسأ وبأ انث «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح (89)

 هدج نع «”هيبأ نع “ميکح نب زه نع ليم” نب رضنلا انبأ ؟"روصنم
 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق يريشقلا ةيواعم

 . ؟)بئاغلا دهاشلا غلبيل الأ

 يف مكاحلاو ۸۲ /4 دنسلا يف دمحأ ةعباتلا هذه قاسو ۵۷۰۳ ص دنسلا )١(

 باب ملعلا باتک : فنصملل ةريخلا فاحتإ رظناو ۰۸۷ /۱ ملعلا باتک :كردتسلا

 .هغیلبتو ثيدحلا عام“

 تام «ةرشع ةيداحلا نم «تبث ةقث «يزورلا يميمتلا بوقعي وبأ «جسوكلا ماره نبا (۲)

 . ( 51/١ بيرقتلا ١ ق س ت م خ / نيتئامو نيسمخو ىدحإ ةنس
 ةتس تام «ةعساتلا رابك نم تبث ةقث ورم ليزن يرصبلا يوحنلا نسحلا وبأ ينزاملا (۳)

 .(۳۰۱/۲ بيرقتلا )  ع/ نونامثو ناتنثا هلو نيتئامو عبرأ

 ةئامو نيتسلا لبق تام «ةسداسلا نم قودص «كللا دبع وبأ «يريشقلا ةيواعم نبا )٤(

 . ( ٠١۹/۱ بيرقتلا) 4 تح /

 < تح / ةثلاثلا نم «زهب دلاو «يريشقلا ةديح نب ةيواعم نب ميكح وه (5)
 ١51. /4 تاقثلا يف امك نابح نبا هقثو .( ۱۹٤/٤ بيرقتلا )

 4 /۵ دنسملا يف دمحأ مامإلا هجرخأ هدیح نب ةيواعمل ليوط ثيدح نم ءزج اذه (")
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 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۸

 . )نسح دانسا اذه

 نب رشبم انث "”يقشمدلا ميهاربا نب دمحم انئدح )٩۰(

 نب باهولا دبع نع ”ةعافر نب ناعم نع "”يبلحلا ليعامسإ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع ()تخب

 :ملسو

 هقف لماح برف «نيع اهغلب مث اهاعوف یلاقم عم ادبع هللا رّضن

 .4۰۷ ۱٩/ ريبكلا ف يناربطلاو

 «تایدلا باتک : ننسلا « هدج نع هيبأ نع زم ثيدح نيسحت ىلإ يذمرتلا بهذ (۱)

 رفعج وبأو نيعم نب یجی هححصو ۰۲۸ /4 ةمهتلا يف سبحلا يف ءاج ام باب

 " . نيعم نباو يئيدملا نبا مهنم ةعامج هقئوو يبسلا

 ۰۱۳۷ /۱ يوونلل تاغللاو ءامسألا بیذقو 4۹۸ /۱) بیذهتلا رظنا

 ق / ةعساتلا نم «ثيدحلا ركنم «نادابع لیزن «دهازلا هللا دبع وبأ (۲)

 . ( ٠٤١/۲ بیرقتلا)

 ع | نیتئام ةنس تام ةعساتلا نم «قودص يهالوم يلكلا ليعامسإ وبآ (۲)

 . (۲۲۸ / ۲ بیرقتلا )

 دعب تام ةعباسلا نم «لاسرإلا ريثك ثيدحلا نيل «يماشلا «ماللا فيفختب يمالسلا )٤(

 . ( ٠١۸/۲ بيرقتلا) ق/ ةئامو نيسمخلا

 :ليقو «ةئامو ةرشع ثالث ةنس تام ةسماخلا نم «ةقث «ةنيدملا مث ماشلا نکس يكملا ()

 . ( ٥۲۷/١ بيرقتلا ) ق س د / ةرشع ىدحإ ةنس



 . "هنم هقفأ وه نم ىلإ هقف لماح برو «هیقف ريغ

 نبا هبسنو مهتم وهو يماشلا ميهاربإ نب دمحم هيف دانسا اذه

 ( 88 ۰۸۷ ) ثيداحألا رظنا . تباث نتملا نكل فيعض هجولا اذه نم ثيدحلا (۱)

 ۰۱۱ ١/ ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نباو ۲۲۵ ۳ هدنسم يف دمحأ دنع وهو

 .۵۰ ١/ ملعلا باتك : هلضفو ملعلا نايب عماج يف ربلا دبع نباو

 .۳۰۱ /۲ نوحورحا (۲)
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(TY)ریخلل احاتفم ناك نم باب  

 يأ نب دمحم انث يزورملا نسحلا نب نيسحلا انثدح )٩۱(
 نع “سنا نب هللا دیبع نب صفح ان "دیم يبأ نب دمحم انث “يدع

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ
 رشلل حيتافم سانلا نم نو «رشلل قيلاغم ريخلا حيتافم سانلا نم نإ

 لعج نمل ليوو «هيدي ىلع ريخلا حيتافم هللا لعج نمل ىبوطف «ريخلل قيلاغم

 .هيدي ىلع رشلا حيتافم هلل

 “كورتم هنإف ديمح يبأ نب دمحم لجأ نم ؛فيعض دانسإ اذه

 نيعبرأو تس ةنس تام «ةرشاعلا نم «قودص ةكم ليزن «يزورملا هللا دبع وبأ )١(

 . ( ٠۷١/١ بيرقتلا) ق ت / نيتئامو

 ةفحتو (ه ) يف وه امك «تبثآ ام باوصلاو "نيسحلا نب " لصألا يف عقو

 ١7١/١. فارشألا

 ورمع وبأ ميهاربإ وه :ليقو هد بسني دقو ءيدع يبأ نب ميهاربإ نب دمحم (۲)

 ع/ حيحصلا ىلع ةئامو نيعستو عبرأ ةنس تام «ةعساتلا نم «ةقث «يرصبلا

 . ( ١٤١/۲ بيرقتلا )

 فيعض ءدام هبقل «يدملا ميهاربإ وبأ «يقرزلا يراصنألا ميهاربإ ديمح يبأ نب دمحم (؟)
 . ( ٠١١/۲ بيرقتلا ) ق ت / ةعباسلا نم

 ةثلاثلا نم قودص وهو ‹ حصي الو «صفح نب هللا ديبع :هيف لاقيو كلام نبا (4)

 . ( ۱۸١/١ بيرقتلا ) ق س ت م خ/

 = وهف يراصنألا ديمح يبأ نب دمحم ريغ نوقوئوم دانسالا اذه لاحر «نسح ثيدحلا (ه)



 ۳۳۱ ةنسلا عابثا باتک

 هدانساب هرکذف ديمح ىبأ نبا نع هدنسم يف یسلایطلا دواد وبا هاور

 . ؟)هنتمو

5 . 3 0 ۰ (۲) ۶ ۳ 
 نب هللا دبع انن رفعج وبا يليالا ديعس نب نوراه انندح )٩۲(

 ۶ 25 ۶ 1 . ع (۲)

 بهو

 نع مصاع يبأ نبال ةنسلا يفف «فعضلا اذه ربحت دهاوش ثيدحلل نأ ريغ فيعض =

 هلل نإ » : ك## هللا لوسر لاق : لاق  هنع هللا يضر  يدعاسلا دعس نب لهس

 ريخلل ًاحاتفم ناك نمل بوطف « لاحرلا اهحيتافم رشلاو ريخلل نئازخ ىلاعتو كرابت
 دهزلا قو ۰۱۲۰ ١/ « رشلل ًاحاتفم ريخلل ًاقالغم هلعج نمل ليوو «رشلل ًاقالغم

 سانلا نم ": لوقي ناك هنأ  هنع هللا يضر  ءادردلا يبأ نع كرابلا نبال

 ريخلل قيلاغمو رشلل حيتافم سانلا نمو ءرجأ كلذب مهلو رشلل قيلاغمو ريخلل حيتافم

 دعاص نبا لاق . "ةليل مايق نم ريخ ةعاس ركفتو ءرصإ كلذب مهيلعو

 دهزلا باتك ) . حيحص دانسإلا بيرغ كرابملا نبا هب درفت :"دهزلا ةاور دحأ "

 . (۳۳۲ ص كرابملا نبال

 ف كرابلا نبا دنع كلذک دیه يبأ نب دمحم قیرط نم وهو ۰ ۲۷۷ ص دنسلا (۱)

 .۳ ۶ ص يزورلا نيسحلا دئاوزو « دهزلا

 / ةنس نوناثو ثالث هلو نیتئامو نیس و ثالث ةنس تام «ةرشاعلا نم .لضاف ةقن (۲)

 . ( ۳۱۲/۲ بیرقتلا) ق س د م

 «ةعساتلا نم «دباع ظفاح ةقن هیقفلا «يرصملا دمحم وبأ «مهالوم يشرقلا ملسم نبا (۳)

 . ( 450/١ بیرقتلا ) ع /ةنس نوعبسو ناتنثا هلو« ةئامو نیعستو عبس ةنس تام

 ق تا ةئامو نیناغو نيتنثا ةنس تام ةنماثلا نم فیعض مهالوم يودعلا (4)

 . 480/١ بیرقتلا ١
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 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز

 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ دعس نب لهس نع “مزاح
 هللا هلعج دبعل ىبوطف حيتافم نئازخلا كلتلو نئازخ ريخلا اذه نإ

 اقالغم رشلل اًحاتفم هللا هلعج دبعل ليوو ءرشلل اقالغم ريخلل اًحاتفم

 رمعم نب ىلعألا دبع انث هدنسم يف يلصوملا ىلعي وبأ هاور :تلق

 نب ديز نب نمحرلا دبع نع ثدحي يندملا دمحم نب ةبقع تعم“ ناميلس نبا
 هللا ىلص يبنلا ىلإ ثيدحلا عفر دعس نب لهس نع مزاح يبأ نع ملسأ

 :لاق ملسو هيلع

 هللا هلعج نمل ىبوطف «لاجرلا اهحيتافم رشلاو ريخلل نئازخ هللا دنع

 . "هرحخآ ىلإ هركذف

 نب دوسألا ىلوم «يضاقلا دملا رامتلا روثألا «جرعألا مزاح وبأ رانيد نب ةملس (۱)

 . ( 5١7/١ بيرقتلا ) ع /روصنملا ةفالخ يف تام«ةسماخلا نم .دباع ةقث «نايفس

 هلبق ثيدحلا يف مدقت ام نأ الإ ءفعض هدانسإ يف ناك ناو نسح ثيدحلا اذه (۲)

 .فعضلا اذه ربحي



 ۳۷۳ ةنسلا عابتا باتک

(TT)ريخلا سانلا ملعم باوث باب  

 نع «بهو نب هللا دبع انث 2”يرصملا ىسيع نب دمحأ انثدح )٩۳(
f ۲ ۲ 10 .ع (4) ۶ ۲  

 هللا لوسر نأ هيبأ نع سنأ نب ذاعم نب لهس نع بويا نب یی

 :لاق ملسو هيلع هللا یلص

 هقثوو «نيعم نبا هفعض ذاعم نب لهس ؛لاقم هيف دانسإ اذه

 . “ءافعضلاو تاقثلا يف نابح نبا هركذو «يلجعلا

 دق :لاقو «يزملا هلاق ذاعم نب لهس كردي ۸ بویآ نب ىج امأو

 بويأ نب ىي نع بهو نبا نع مكحلا دبع نب هللا دبع نب دمحم هاور ۱

 نم .ةجح الب :بيطخلا لاق «هتاعامس ضعب يف ملكت «قودص «يرتستلا نباب فرعی (۱)
 . ( ۲۳/١ بیرقتلا ١ ق س م خ /نیتئامو نيعبرأو ثالث ةنس تام ةرشاعلا

 ةعباسلا نم ءأطخأ اعر قودص «يرصلا سابعلا وبأ فاقو ءافو ةمجعع. :يقفاغلا (۲)

 . ( 747/1 بیرقتلا ) ع | ةئامو نيتسو نان ةنس تام

 ق ت د خب /ةعبارلا نم «هنع نابز تاياور الا هب سأب ال ءرصم لیزن ها (۳)
 . ۳۲۳۷ /۱ بیرقتلا )

 ق ت خب /كللا دبع ةفالخ ىلإ يقبو رصم لزن يباحص «يهجلا سنأ نب ذاعم وه )٤(
 . ( ۲۲٣/۲ بیرقتلا )

 ۰۳۶۷ /۱ هل نیحورحاو ۳۲۱/۶ نابح نبا تاقثو ۲۰۹ ص يلجعلا تاقث (5)

 .۲ ۸۵ /4 بیذهتلاو
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 هيبأ نع سنأ نب ذاعم نب لهس نع دياف نب نابز نع

 نب دمحم انث “ييارحلا ةعرک يبأ نب ليعامسإ انثدح ور

000 1 )4( - 1 

 :لاق هيبأ نع 5 داتق يبأ نب هللا دبع نع لسا نب دیز نع ° ةسينأ

 :بيهرتلاو بيغرتلا حيحص يف ينابلألا لاقو ۰۳۹۹/۸ فارشألا ةفحت : رظنا (۱)

 « ... ةنسح ةنس مالسالا يف نس نم » : ثيدح هل دهشيو نيسحتلل لمتح هدنس

 يت امو « هلعاف رحآ لثم هلف ريخ ىلع لد نم » ثيدحو هانعم يف امو «ثيدحلا

 . ( ةيشاحلا ۳۷ ١/ ) هانعم

 برغي ةقث دمحأ وبأ ينارحلا مهالوم يومألا ةميرك يبأ نب ديبع نب ليعامسإ وه (۲)
 . ( ۷۲/۱ بیرقتلا) ق س خب / نيتئامو نيعبرأ ةنس تام «ةرشع ةيداحلا نم

 ىدحإ ةنس تام « ةرشع ةيداحلا نم «ةقث «ينارحلا ؛مهالوم يلهابلا هللا دبع نبا (۳)

 . ( ١77/7 بيرقتلا ) 4 م ز / حيحصلا ىلع ةئامو نيعستو

 ؛ينارحلا ميحرلا دبع وبأ «مهالوم يومألا متسر نب كام نب ديزي يبأ نب دلاخ وه (4)

 مسا :ليقو ديزي هيبأ مسا :ليقو « ةئامو نيعبرأو عبرأ ةنس تام ةسداسلا نم «ةقث

 . ( ۲۲۱/۱ بيرقتلا ) س د م خب / مال هرخآو ميملا ديدشتو هلوأ حتفب :لاس هدح

 فارشألا ةفحت و (ه ) نم تبثأ ام باوصلاو (يبأ ) لصألا نم طقس دقو

0/9 . 

 ةسداسلا نم «دارفأ هل ةقن ءاهرلا نكس مث «ةفوكلا نم هلصأ تماس وبأ :يرزجلا (ه)

 . ( ۲۷۲/۱ بيرقتلا ) . ع/ ةئامو نيرشعو عبرأ :ليقو «ةرشع عست ةنس تام

 نم «لسري ناكو «ملاع ةقث «يندملا ةماسأ وبأ وأ هللا دبع وبأ ءرمع یوم يودعلا (5)

 . ( ۲۷۲/۱ بيرقتلا ) ع / ةئامو نيثالثو تس ةنس تام «ةئلاثلا

 23 نيعستو سمح ةنس تام «ةيناثلا نم ةققث دنا يراصنألا )۷(



 ۲۲ ۵ ةنسلا عابثا_باتک

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق

 ةقدصو «هل وعدي حلاص دلو :ثالث هدعب نم لحرلا فلخي ام ريح

 .هدعب هب لمعي ملعو ءاهرحأ هغلبي يرحت

 انث نانس نب ديزي نب دمحم انث متاح وبأ انثدحو :نسحلا وبأ لاق

 نب حيلف نع ةسينأ يبأ نب ديز يثدح - هابأ يعي - نانس نب ديزي

 تعم هيبأ نع ةداتق يبأ نب هللا دبع نع ملسأ نب ديز نع ناميلس

 . هوجن ركذف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر
 يزلا لاق ) ليعامإ نع "ةليللاو مويلا لمع" يف يئاسنلا هاورو

 يف وهو مساقلا وبأ هركذي مل (ليعامإ نع ةجام نبا ثيدح :فارطألا يف

 .ةياورلا

 هلعلو ضعب نود خسنلا ضعب يف وهف متاح يبأ نع هثيدح امأو :لاق

 .ىهتنا ؟ملعا هللاو متاح يبأ نع ناطقلا نسحلا يبأ تادايز نم

 هلو *ةعرک يبأ نب ليعامسإ قيرط نم هحيحص ف نابح نبا هاورو

 يراخبلا الإ ةتسلا بتكلا باحصأ هاور ةريره يبأ ثيدح نم دهاش

 = بيرقتل) ٤٤١/١ ( .

 1/۲ انتمو ادنس هلثع هحيحص قف ةعزح نبا هجرخآ (۱)

 امو یاتفالا .ط ةليللاو مويلا لمع يف هدحآ لو ۰۲۶۸ /9 ةفحتلا يف يزلا هرکذ (۲)
 .فارشألا ةفحت وه ) يف امك تبثا ام باوصلاو لصألا نم طقس نیسوقلا نيب

 .۲ ۸/۹ فارشألا ةفحت (۳)

 .۸۵/۸۶ مقر ًاملع ملع نمیف باب « ملعلا باتک : دراولا (4)

 ب۸
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۳ ۴ : )۳( 3 3 0 

 وبا يتدح يرهزلا يئدح " لیذما يبأ نب قوزرم انت ملسم نب دیلولا

 هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع ““رغألا هللا دبع

 :ملسو هيلع

 دعب باوثلا نم ناسنإلا قحلي ام باب « ةيصولا باتك :هحيحص يف ملسم هجرخأ (۱)

 تيملا نع ةقدصلا يف ءاج ام باب ءاياصولا باتك : دواد وبأو ۱۲۵۵۰ /۳ هتافو

 :يئاسنلاو «550 /۳فقولا يف ءاج ام باب « ماكحألا باتك :يذمرتلاو ۳

 مدقلا :هننس يف يمرادلاو ۰۱۲۲ /۲ تيملا نع ةقدصلا لضف باب ءاياصولا باتك

 «درفملا بدألا يف يراخبلاو ۱۳۹ ١/ ننسلا ميلعتو قي هللا لوسر نع باب

 ملعلا نايب عماج يف ربلا دبع نبا هجرخأو ۰۲۱ ص امهوم دعب نيدلاولا رب باب

 «(۱۷/۱) « ثالث نم الإ هتوم دعب ءرلا لمع عطقني » : 8 هلوق باب نهلضفو

 دنسملا يف دمحأو 277 /5 تيملل ءاعدلا باب ءاياصولا باتك : هننس يف يقهيبلاو

 : ملسم دنع هظفلو ۳۷۲ ۲

 عفتني ملع وأ « ةيراج ةقدص نم الإ :ةثالث نم الا هلمع عطقنا ناسنالا تام اذإ »

 امك يرذنلا هدانسإ ححص اذه ةجام نبا ثیدحو . « هل وعدي خاص دلو وأ « هب

 .55 ١/ بيهرتلاو بيغرتلا يف

 . ( 7١5/5 بيرقتلا ) ق خ / ةرشاعلا نم « قودص «يقشمدلا (۲)

 . ( ۲۳۷/۲ بيرقتلا ) ق دح / ةعباسلا نم «ثيدحلا نيل « يقشمدلا ركب وبأ (۳)

 بيرقتلا ) ع/ةثلاثلا رابك نم «ةقث «ناهبصأ نم هلصأ ةنيهج ىلوم ناملس )٤(

1/1( . 



 وي

 ۳۳۷ ةنسلا عابتا باتک

 ادلوو هرشن املع هتوم دعب هتانسحو هلمع نم نمؤملا قحلی ام نإ

 اره وأ ليبسلا نبال اتيب وأ «هانب ادجسم وأ هثرو افحصمو .هكرت احلاص

 .هتوم دعب نم هقحلت هتايحو هتحص يف هلام نم اهجرحأ ةقدص وأ «هارحأ

 نع هحيحص يف ةميزخ نبا هاور دقو هيف فلتخم دانسإ اذه

 ,هنتس يف دواد وبأو هحیحص يف ملسم هاورو "هب يلهذلا یی نب دمحم

 دبع نب ءالعلا قيرط نم «ىرغصلا يف يئاسنلاو ؛هعماج يف يذمرتلاو

 :ظفلب اًعوفرم هب هيبأ نع نمحرلا

 ملعو «ةيراج ةقدص :ثالث نم الإ هلمع عطقنا ناسنالا تام اذإ

 .هل وعدي خاص دلوو هب عفتني

(On 
 ثيدح نم دهاش هلو . حیحص نسح ثيدح" :يذمرتلا لاقو

 اًضيأ يقهييلاو «ةيلحلا يف میعن وبأو هدنسم يف رازبلا هاور كلام نب سنأ

(1) 5 ۴ 

 ۰۳۱۷۷ ص اهعدبو زئانجلا ماكحأ " يف امك هدانسإ ينابلألا نسح : تلق (۱)

 ۰۱۲۱ /4 حیحصلا (۲)

 .۱۲۲ /4 ةعزح نبا حیحص يف وهو « هلبق ثيدحلا جیرخت : رظنا (۲)

 )٤( فقولا يف باب «ماكحألا باتک : عماجلا ۳/ ۰1۰

 .ةيلحلا نم هناظم يف هدجأ ل 202

 .هل بعشلا يق هلعل (5)



 يرهشلا ضوع.د قيقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز يف ةجاجزلا حابصم

 نب قاحسإ انن يندملا بساک نب ديمح نب بوقعی انئدح (97)

 نب هلل كديبع نع لس نب ناوفص نع ()میهاربا

 هيلع هللا یلص يبلا نأ ةريره يأ نع (يرصبلا نسحلا نع “”ةحلط

 :لاق ملسو

 .ملسملا هاخأ هملعي مث املع ملسملا ءرملا ملعتي نأ ةقدصلا لضفأ

 عمسي مل نسحلاو ميهاربإ نب قاحسإ فعضل ؛ فيعض دانسا اذه
7 8 ۲ 1 2 

 ۱ هنع هللا يضر ةريره يبأ نم

 ق /ةنماثلا نم «ثيدحلا نيل «ةنيزم لوم « يىندملا فاوصلا ديعس نبا (۱)

 . ( 54/١ بيرقتلا )

 «ةعبارلا نم «ردقلاب يمر «دباع تفم ةقث « مهالوم يرهزلا هللا دبع وبأ «ندملا (۲)

 . ( 358/١ بيرقتلا ) ع /ةنس نوعبسو ناتنثا هلو «ةئامو نيئالثو نيتنثا ةنس تام

 . ( 574/١ بيرقتلا ) قد / ةسداسلا نم لوبقم فرطملا وبأ (۳)

 يراصنألا «ةلمهملاو ةيناتحتلاب :راسي هيبأ مساو «يرصبلا نسحلا يبأ نب نسحلا وه (4)

 لهأ سأر وهو « سلديو اريثك لسري ناكو «روهشم لضاف هيقف ةقث مهالوم

 . (۱۱۵/۱ بیرقتلا ) ع /نيعستلا براق دقو ةئامو رشع ةنس تام «ةثلاثلا ةقبطلا

 .۳ 4 ص متاح يبأ نبال لیسارلا (ه)



 ۲۳۹ ةنسلا عابتا باتک

 هبقع أطوي نأ هرک نم باب ( ۲۶ )

 ةعافر نب ناعم ان )و ريغملا وبا انث ىحي نب دمحم انثدح 3517١

 يبأ نع ثدحي نهرلا دبع نب مساقلا تعم ديزي نب يلع یئدح

 :لاق ةمامأ

 دقرغلا عيقب وحن رحلا ديدش موي يف ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ّرم

 . "”ربكلا نم ءيش هسفن يف عقي المل همامأ مهمدق ىح سلجف

 . اهلك ")فاعض يه ةمامأ يبأ نع مساقلا

 نب دوسألا نع نايفس نع عيكو انث دمحم نب يلع انثدح )٩۸(

۱ ۳ )( (6) 

 تام «ةعساتلا نم «ةقث «يصمحلا ةريغملا وبآ «نالوخلا جاجحلا نب سودقلا دبع وه )١(

 . ( ٠٠٥/١ بيرقتلا) ع /نیتئامو ةرشع نا ةنس

 .75 /۵ دنسملا يف دمحأ مامالا هجرحآ (۲)

 .۳۹/۷ بیذهتلا يلع يف ليق ام رظناو «ةريبك ةخسن مساقلا نع ديزي نب يلعل (۳)

 ع /ةعبارلا نم «ةقث سست ابأ نكي ءفوكلا يلجعلا :لاقيو «يدبعلا ()
 . ( ۷١/١ بيرقتلا )

 رمع وبأ «ياز مث نونلاو ةلمهلا حتفب :يزنعلا هللا دبع نبا ءارغصم ةلمهع. :حيبن (0)

 . ( ۲۹۷/۲ بيرقتلا ) < / ةثلاثلا نم لوبقم «يقوكلا



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 همامآ هباحصأ یشم یشم اذإ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناك

 . ةكئالملل هرهظ اوکر تو

 :لاقف ملسو هيلع هللا یلص يبلا فلح اوشم ظفلب هب نایفس انث ةصيبق

 . ةکفالملل يرهظ اولخو يمامأ اوشما

 ىلع حیحص ثيدح اذه :لاقو يروثلا نایفس نع ةصيبق قیرط نم مكاحلا هجرخأ (۱)
 .(۲۸۱ /4 بدألا باتک : كردتسلا ) يهذلا هقفاوو «هاحرخي مل و نیخیشلا طرش

 . ةحام نبا دنع امك هعبات اعیک و نأ ريغ



 ۳۹ ةنسلا عابثا باتک

 ملعلا ةبلطب ةيصولا باب (۲۵)

 نب یلعلا انث )ةرارز نب رماع نب هللا دبع انثدح (99)

 تيبلا انألم يح هدوعن نسحلا ىلع انلخد :لاق © ليعامسإ نع لاله

 وهو «تيبلا انألم يح هدوعن ةريره يبأ ىلع انلخد :لاق مث «هیلجر ضبقف

 هيلع هللا یلص هللا لوسر ىلع انلخد :لاق مث هیلجر ضبقف عجطضم

 «هيلجر ضبق انآر املف ,هبنب عجطضم وهو «تيبلا انألم يح ملسو
 ۱ :لاق مث

 .مهوملعو مهویحو ممي اوبحرف ملعلا نوبلطی ماوقأ مكيتأيس هنإ

 نأ دعب الا انوملع الو انویح الو انب اوبحر ام اًماوقأ هللاو انكر دأف :لاق

 نيعم نباو ده هبنک لاله نب یلعلا هيف ؛فیعض دانسإ اذه

 ملسم نبا وه ليعامسإو ,دحاو ريغ ثيدحلا عضو ىلإ هبسنو ءامهريغو

 نبا هاور يردخلا ديعس يبا ثيدح نم دهاش هلو «هفعض ىلع اوقفتا

 نيثالثو عبس ةنس تام «ةرشاعلا نم «قودص «يقوكلا دمحم وبأ مهالوم يمرضحلا (۱)
 . ( 158/١ بيرقتلا ١ ق د م / نيتئامو

 ق | ةنماثلا نم «هبيذكت ىلع داقنلا قفتا وکلا ناحطلا هللا دبع وبآ ديوس نبا (۲)

 ) بيرقتلا 7١5/7 ( .

 ناك «ةكم نكس مث «ةرصبلا نم ناك «قاحسإ وبأ «يكملا ملسم نب ليعامسإ وه (۲)

 . ۷٤/١ بيرقتلا ) ق ت / ةسماخلا نم ثيدحلا فيعض «اهيقف



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 يبأ ثیدح نم الإ هفرعن ال :لاقو عماجلا يف يذمرتلاو مكاحلاو ةجام

 .دیعس يبا نع نوراه

 . ؟)مهقافتاب فیعض يدبعلا نوراه وبأ :تلق

 ملعلا بلطي نمي ءاصیتسالا يف ءاج ام باب يلعلا باتک يف يذمرتلا هجرخآ (۱)

 مكاحلا يف هدحآ ۸ و ملعلا ةبلطب ةاصولا باب مدقلا يف ةحام نبا و )۵/ ۲۰( 

 :رجح نبا هنع لاق « نیوج نب ةرامع وهو ( نوراه يبا ) ىلع هرادمو )۱/ ٩۰(

 اذه عوضوم ثيدحلاف . ( 4۹/۲ بیرقتلا ) يعيش هبذک نم مهنمو كورتم

 .دانسالا



 ۱۳۳ ةنسلا عابثا باتك

 هب لمعلاو ملعلاب ع افتنالا باب (۲)

 "نهرلا دبع نب دام انث رامع نب ماشه انثدح (۱۰۰)
 هللا یلص يبلا نع رمع نبا نع عفان نع ""يدزألا برك وبأ انث
 :لاق ملسو هيلع

 وأ «ءاملعلا هب يهابيل وأ ءءاهفسلا هب يراميل ملعلا بلط نم

 .رانلا يف وهف «هيلإ سانلا هوجو فرصيل

 .برك يبأو «نمح رلا دبع نب دامح فعضل ؛فیعض دانسإ اذه

 بيرغ ثيدح :لاقو كلام نب بعک ثيدح نم هعماج يف يذمرتلا هاور

 . ””هجولا اذه نم الا هفرعن ال

 . ( 191/١ بيرقتلا ) ق / ةنماثلا نم فيعض « ٍئيرسنقلا نمحرلا دبع وبأ يبلكلا (۱)

 ق / ةعباسلا نم لوهحب «يدزألا « ءارلا رسكو فاكلا حتفب برك وبأ وه (۲)

 . ( ٤1١/۲ بیرقتلا )

 دق هنأ ريغ هللا همحر  يريصوبلا هيلإ راشأ امك فيعض هحولا اذه نم ثيدحلا (۳)

 تعمس :لاق كلام نب بعك نع ءاج دقف « ًاضعب اهضعب دضعي قرط نم ءاج

 هب يراميل وأ « ءاملعلا هب يراجيل ملعلا بلط نم » : لوقي © هللا لوسر

 : لاقو يذمرتلا هجرخأ « .رانلا هللا هلخخدأ «هيلإ سانلا هوجو هب فرصي وأ یاهفسلا

 باب ملعلا باتك : يذمرتلا ننس ) .هحولا اذه نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح اذه

 هنع هللا يضر رباح نع ءاجو «۳۲ /ه ايندلا هملعب بلطي نميف ءاح ام

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ” ٤

 نب یی انبآ رم يا نبا انئدح یی نب دمحم انئدح (۱۰۱)

 هللا لوسر نأ هللا دبع نب رباج نع ريبزلا يبأ نع جیرج نبا نع بويأ

 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 الو یاهفسلا هب اورامتل الو یاملعلا هب اوهابتل ملعلا اوملعت ال

 «سلاحبا هب اوريخت الو یاهفسلا هب اورامتل الو «ءاملعلا هب اوهابتل ملعلا اوملعت ال »

 «ةرشابم ثيدحلا اذه دعب هرظناو «ةحام نبا هحرخأ . « رانلا رانلاف كلذ لعف نمف

 ٩۰ مقر ملعلا بلط يف ةينلا يف باب «ملعلا باتك :دراوملا يف امك نابح نباو

 مذ باب « عماجلا يف ربلا دبع نباو 285 ١/ كردتسملا « ملعلا باتك يف مكاحلاو

 نم ءاج ثيدحلاو ۰۲۲۹ ١/ ايندلاو ةاهابملل ملعلا بلط مذو ءاملعلا نم رجافلا

 اهدضعتو ًاضعب اهضعب دضعي هوجو نم  هنع هللا يضر - ةريره يبأ قيرط

 وبأو ۳۳۸ /۲ دنسملا يف هللا همحر  دمحأ مامإلا هجرخأ « ةمدقتملا دهاوشلا

 نبا و ١" /4 ىلاعت هللا ريغل ملعلا بلط يف باب «ملعلا باتك : ننسلا يف دواد

 امك نابح نباو « ٩۲ /۱ هب لمعلاو ملعلاب عافتنالا باب «ننسلا ةمدقم يف ةجام

 : كردتسملا يف مكاحلاو ۸٩ مقر ملعلا بلط يف ةينلا يق باب « نآمظلا دراوم يف

 طرش ىلع هتاور تاقث هدنس حيحص ثيدح اذه: لاقو 285 /۱ ملعلا باتك

 هقفاوو .بهو نبا ريغ ةعامج حيلف نع هلصوو هدنسا دقو هاحرخي ملو نيخيشلا
 . ءاملعلا نم رجافلا مذ باب عماجلا يف ربلا دبع نبا اضيأ هحرخأو « يبهذلا

 ينابلألا هنسحو ۰ ١514 ص لمعلا ملعلا ءاضتقا يف يدادغبلا بيطخلاو ۰۲۳۲ ۱

 ۳ مقر عماجلا حیحص ف امك

 دمحم وبأ ءالولاب يحمجلا مرم يبأ نب ملاس نب دمحم نب مكحلا نب ديعس وه (۱)

 . ( ۲۹۳/۱ بيرقتلا )



 ۲۷۳و ةنسلا عابثا بانک

 .رانلا رانلاف كلذ لعف نمف «سلاحبا هب اوریخت

 ف نابح نبا هاور ملسم طرش ىلع تاقث هلاجر دانسإ اذه

 نبا قيرط نم كردتسملا يف مكاحلا هاورو «ميرم يبأ نبا قيرط نم هحيحص

 23( ۰ ۴گ £

 . ' السرمو اعوفرم اضیا ميرم يبأ

 نمحرلا دبع انث الاق ليعامسإ نب دمحمو دمحم نب يلع انثدح (۱۰۲)

 (*یرصبلا ذاعم يأ نع "فیس نب رامع انث ”يبراحما دمحم نبا

 هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع «نيريس نبا نع «ذاعم يبأ نع

 :ملسو هيلع هللا ىلص

 ؟نزحلا بج امو هللا لوسر اي :اولاق ,نزحلا بح نم هللاب اوذوعت

 :لاق

 :ليق ةرم ةئامعبرآ موي لك منهج هنم ذوعتت منهج يف داو

 ۷/۱ ملعلا باتک : بیهرتلاو بیغرتلا حیحص يف امك ينابلألا هححص ثيدحلا )۱

 .هلبق ثيدحلا يف هحيرخت رظناو

 سم ةنس تام ةعساتلا نم «دمحأ هلاق «سلدي ناكو هب سأب ال وکلا دمحم وبا (۲)

 . ( 4517/١ بيرقتلا ) ع[ ةئامو نيعستو

 مق هنأ الإ ةعساتلا نم ءاًدباع ناكو «ثيدحلا فيعض :يثوكلا نهرلا دبع وبأ (۳)

 . ( ٤۷/۲ بيرقتلا) ق ت / نيتئامو نيتسلا دعب تام ؛توملا

 ق دق / ةسداسلا نم لوهحجم ححرأ وهو لاذلا لدب نونلاب: لاقيو « ذاعم وبأ )٤(

 . ( ٤۷٤/۲ بيرقتلا )



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۲۳٠

 نم ناو مهامعأب نیئارلا ءارقلل ّدعُأ :لاق ؟هلخدی نمو هللا لوسر اي

 . ءارمألا نوروزی نیذلا هللا ىلإ ءارقلا ضغبأ

 روا :يبراحملا لاق

 نود هب يبراحما نع بيرك يبأ نع عماجلا يف يذمرتلا هاور :تلق

 يقابلاو ةئامعبرأ لدب ةرم ةئام :لاقو هرحآ ىلإ ءارقلا ضغبأ نم نإو:هلوق

 . بیرغ ثيدح اذه :لاقو «هوحن

 :لاق هنأ الإ هوحنب طسوألا يف يناربطلا هاورو

 نوؤارملا :لاق ؟نورارغلا امو هللا لوسر اي :ليق .نورارغلا هيف ىقلي

 .ايندلا يف مهلامعأب

 امك طس وألا ف يناربطلا هاور سابع نبا ثيدح نم دهاش هلو

 دئاوزلا ةعبطو ۰ 57/١ يمظعألاو 45/١ ننسلل يقابلا دبع ط و لصألا يف ءاج )١(

 ةبيش يبأ نب ركب وبآ انث «يحي نب مزاح انثدح :نسحلا وبأ لاق ثيدحلا اذه دعب هلوق

 ثيدحلا ركذ مث «ةقث ناكو يرصنلا ةيواعم نع ريمن نبا انث :الاق ريغ نب دمحمو

 مقر ثيدحلا دعب اذه نسحلا يبأ دنس لحم وه امنإو أطحخ وهو . هدانسإب هوحن

 . هاو يقابلا دبعو دئاوزلا ةعبطو لصألا يف كانه ءاج دقو (۱۰ )٤

 . ٩٩۳/4 ةعمسلاو ءايرلا يف ءاج ام باب دهزلا باتك (۲)

 . هدعب ثيدحلا (۳)

 هرادم ةريره يبأ ثیدحو ۷۷/۱ هنم اعيش فاح نم هلوقی امو ءایرلا نم بیهرتلا )٤(

 . نافیعض اهوذاعم يبأو رامع" ىلع



 ۳۳۷ ةنسلا عابثا باتک

 نب یی نع «ملسم نب دیلولا انبآ  حابصلا نب دمحم انئدح (۱۰۳)

 نع سابع نبا نع "درب يبأ نب هللا ديبع نع )يدنكلا نهرلا دبع
 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبلا

 :نولوقيو نآرقلا نوؤرقيو نيدلا يف نوهقفتيس قیمآ نم اًسان نإ

 امك كلذ نوكي الو اننيدب مطزتعنو مهايند نم بيصنف ءارمألا يأن

 دمحم لاق .. الإ مرق نم ىتجي ال كلذك كوشلا الإ داتقلا نم تحي ال

 . اياطخلا نعي هنأك : حابصلا نبا

 لاق نكل "فرعی ال ةدرب يبأ نب هللا ديبع فيعض دانسإ اذه

 . *تاقن هتاور عيمج نأ :بيغرتلا باتك يف يرذنملا ميظعلا دبع

 ©. مجرلا دبع نب نيسحلاو «دمحم نب يلع انثدح )٠١5(

 نم « قودص وهو يحي نب نهرلا دبع :لاقف میشه هبلق «يرصملا ةبيش وبأ (۱)

 . ( ٠٠۲/۲ بيرقتلا ) ق / ةسداسلا

 هل :لاقيو هدح ىلإ بسني دقو «ينانكلا ةدرب يبأ نب ةريغملا نب هللا ديبع وه 6

 . ( 889/١ بيرقتلا ١) ق / ةعبارلا نم لوبقم ءاضيأ « اربکم هللا دبع

 وهو « ملسم نب ديلولا ثيدحلا اذه دانسإ يف ذإ ؛ هللا ءاش نإ باوصلا وه اذه (۳)

 لوق ناك اذل دحأ هقثوي مل ةدرب يبأ نب هللا ديبع هيفو « نعنع دقو « سيلدتلا ريثك

 . رظن لحم .تاقث هتاور : هللا همحر  يرذنملا

 . ۱۱۷ /۱ ىلاعت هللا هجو ريغل ملعلا ملعت نم بيهرتلا (4)

 ةنس تام «ةرشاعلا نم «لوبقم «ةنكاس ىلوألا نيءارو نيتحوتفم نيميحب «يئارحرجلا (5)

 .( ١/5/١ بیرقتلا) ق س د / نيتئامو نيسمحو ثالث



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۸

 نع )يرصنلا ةيواعم نع هریف نسب هللا دبع انت :الاق

 نب هللا دبع نع «“ديزي نب دوسألا نع ””كاحضلا نع لشمم
 :لاق دوعسم

 لهأ هب اوداسل هلهآ دنع هوعضوو ملعلا اوناص ملعلا لهأ نأ ول

 .مهیلع اوناهف مهايند نم هب اولانیل ایندلا لهأل هولذب نکلو یفامز

 :لوقی ملسو هيلع هللا یلص مکیبن تعم

 نمو «هايند مه هللا هافک هترخآ مه اًدحاو اه مومفا لعج نم

 . "كله اهتيدوأ يأ يف هللا لابي ۸ ایندلا لاوحأ يف مومه لا هب تبعشت

 «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث «ىجي نب مزاح انئدح :نسحلا وبأ لاق

 ناک و« )يرصنلا ةيواعم نع «ريمن نبا انث :الاق ريم نب هللا دبع نب دمحمو

 . هوحن ركذف . ةقث

 نم «لوبقم «قشمد ليزن «يوكلا ةملس وبأ «نونلاب يرصنلا ةملس نب ةيواعم (۱)
 . ( ٠١۹/۲ بيرقتلا ١ ق /ةنماثلا

 كورتم «ناسارخ نكس «لصألا يرصب ينادرولا نادرو نب ديعس نب لشف وه (۲)
 . ( ۳٠۰۷/۲ بيرقتلا ) ق / ةعباسلا نم «هيوهار نب قاحسإ هبذكو

 ريثك قودص «يناسارخلا دمحم وبأ وأ مساقلا وبأ يلالملا محازم نب كاحضلا وه (۳)

 . ( ۳۷۳/١ بيرقتلا ) /٤ ةئاملا دعب تام ةسماخلا نم ؛لاسرإلا

 وأ عبرأ ةنس تام «ةيناثلا نم «هيقف رثكم ةقث «مرضخم «نمحرلا دبع وبأ وأ ورمع وبأ (4)

 . ( ۷۷/١ بيرقتلا ١ ع /نيعبسو سمح

 ۲۲۹/۱ هلضفو ملعلا نایب عماح يف ربلا دبع نبا لش قيرط نم هجرخآ ثيدحلا (۵)

 = امك ريمن نب هللا دبع هلئاق "ةقث ناكو" :هلوقو ناطقلا نب نسحلا يبأ تادايز نم اذه (5)



 ۲۳۹ ةنسلا عابثا باتک

 هنع یور :يراخبلا لاق دعس نب لشف هيف فیعض دانسإ اذه

 كاحضلا نع ىور :مكاحلا لاقو )ریکانم ثيداحأ يرصنلا ةيواعم

 “تاعوضوملا كاحضلا هنع ىور :شاقنلا ديعس وبأ لاقو « ”تالضعلا
 اذه يتأيسو گلعماحبا يف يذمرتلا هاور سنأ ثیدح نم دهاش هلو ۶

 . بیذهتلا يف يرصنلا ةيواعم ةمجرت يف

 يرصنلا ةيواعم نع یور " لصألا يف ةرابعلا صنو ۰۱۱۵ /۸ ریبکلا خيراتلا )١(
 .يراخبلا دنع ءاج امك تبثأ ام باوصلاو «"ريكانم ثيداحأ

 ۰1۷۹/۱۰ بیذهتلا بیذقم (۲)

 .قباسلا ردصلا (۳)
 ايندلا هتتأو ءهلش هل عمجو «هبلق يف هانغ هللا لعج همه ةرحآلا تناك نم » : هظفلو (4)

 هتأي ۸ و هلش هيلع قرفو «هينيع نيب هرقف لعج همه ايندلا تناك نمو «ةمغار يهو

 يف يرذنملا دروأو 4۲ ٤/ ةمايقلا ةفص باتك ) « هل ردق ام الإ ايندلا نم

 يف نابح نباو يناربطلاو رازبلا هاور : لاقو اذه وحن قايسب "بیهرتلاو بیغرتلا

 . فيعض يشاقرلا نابأ نب ديزي اهدنس يف يذمرتلا ةياورو :تلق ٩۳۸ /۲ هحيحص

 . ( ۳٣۱/۲ بيرقتلا ) يف رجح نبا هلاق

 نع يذمرتلا هاور :ثيدحلا هداريإ بقع يرذنملا لاق «تاعباتملل ف نسح هنكلو

 بيهرتلاو بيغرتلا ) تاعباتملا يف هب سأب الو قثو دق ديزيو "يشاقرلا ديزي"

 انئدح لاق ةجام نبا هجرخأ تباث نب ديز نع كلذك دهاوش هئيدحلو (۱۲۲ /4

 ناميلس نب رمع نع ةبعش انث (ردنغ ) رفعح نب دمحم انئدح (رادنب) راشب نب دمحم

 نب نامثع نب نابأ نب نمحرلا دبع تعم : لاق باطخلا نب رمع نب مصاع نبا

 = هيلع قرف همه ايندلا تناك نم » : لوقي كه هللا لوسر تعم .... هيبأ نع نافع



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۲ ۰

 . ىلاعت هللا ءاش نإ "دهزلا" باتک يف هدانساب ثيدحلا

 ةرخآلا تناك نمو هل بتک ام الا ایندلا نم هتأي ۸ و «هينيع نيب هرقف لعحو ,هرمآ 5

 : ننسلا .« «ةمغار يهو ایندلا هتتأو هبلق يف هانغ لعحو « هرمأ هل هللا عمج هتين

 لوطأ قايسب "ديز" ثيدح جرحأ و ۰0۱۳۷۰ /؟) ایندلاب مهلا باب .دهزلا باتک

 ۰۱۸۳ /۰ دنسلاو ۳۳ ص دهزلا باتک يف دمحأ مامالا ةحام نبا دنع وه اه

 يلعلا باتک : "دراولا" يف امك نابح نباو ۷۰ /۱ ةمدقلا : ننسلا يف يمرادلاو

 نایب عماح يف ربلا دبع نباو ۰ 17 ص همهفي ال نمو همهف نمل ثيدحلا ةياور باب

 ۰۱5۸ /۰ ریبکلا مجعلا يف ناربطلاو 4٩ /۱ هلضفو ملعلا

 باب دهزلا باتک : دئاوزلا يف يريصوبلا هلاق .تاقث هلاجر دیز ثيدح دانساو

 ۰1۷۱ /۲ ةحيحصلا ثيداحألا يف امك ينابلألا هححصو ؛ایندلاب محلا

 طسوگلاو ریبکلا يف يناربطلا دنع ءادردلا يأ ثيدح ًاضيأ ثيدحلا دهاوش نمو

 كلذك هل دهشيو ۱۲۱ /4 بيغرتلا يق يرذنملا لاق امك دهزلا ف يقهيبلاو

 : ظفلب مكاحلا دنع رمع نبا ثيدح

 نمو «ةرخآلاو ايندلا رمأ نم همهأ ام هللا هافك ادحاو امه مومحلا لعح نم »

 ثيدح اذه : مكاحلا لاق .« كله ايندلا ةيدوأ يف هللا لابي مل مومهلا هب تبعشت

 : مكاحلا دنع ثيدحلا ةاور دحأ يف لاق يبهذلا نكل «هاحرخي ملو دانسإلا حيحص

 .(۳۲۹/ كردتسملا ) هوفعض یی

 لب « كورتم الشم نال كش ال فیعض دوعسم نبا ثیدح نأ حضتی انه نمو

 « ىرخألا قرطلا يف ءاح ام هل دهشي نالا نکل «هتمجرت  مدقت امك مهضعب هبذک

 ۰۲۷۹ /۵ عماجلا حیحص يف امك ينابلألا خیشلا هنسح اذه

 . ۱۳۷١ /۲ ایندلاب محلا باب (۱)



 ۲ ةنسلا عابئا باتک

 ؟نومیم نب ریشب انث ۲)نادابعلا مصاع نب ده انئدح (۱۰۵)

 لوسر تعمس ةفيذح نع«نیربس نبا نع « ””راوس نب ثعشأ تعم لاق

 :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 وأ یاهفسلا هب اورامتل وأ « ءاملعلا هب اوهابتل ملعلا اوملعت ال

 . رانلا يف وهف كلذ لعف نمف مكيلإ سانلا هوجو اوفرصتل
 ىلع اوعمجا :نيعم نبا لاق «نوميم نب ريشب هيف فيعض دانسإ اذه

 .هثيدح حرط

 ؟"عضولاب مهتم ثيدحلا ركنم :يراخخبلا لاقو
 “يدسألا ليعامسإ نب بهو انبأ «ليعامسإ نب دمحم انثدح (۱۰)

 لاق :لاق ةريره يبأ نع ؟هدج نع ("يربقلا ديعس نب هللا دبع انث

 . ( ١7/١ بيرقتلا ) ق /ةرشع ةيداحلا نم « قودص < دادغب لزن « حلاص وبأ (۱)

 عضب ةنس تام «ةنماثلا نم مهتم كورتم ةکم نکس يناسارخ هلصأ «يطساولا (۲)

 .( ٠١5/١ بیرقتلا ) ق / ةئامو نينامتو

 نم «فیعض «زاوهألا يضاق «تيباوتلا بحاص «مرثألا قرفالا راجنلا .يدنكلا (۳)

 . ( ۷۹/۱ بیرقتلا ) ق س ت م خب / ةئامو نيثالثو تس ةنس تام «ةسداسلا

 )٤( ریبکلا خيراتلا ۲/ ٠٠١ لامکلا بيذق رظناو ۲۵۵ /۲ ریغصلاو 4/ ۰۱۸۰

 . (۳۳۷/ ؟بيرقتلا ) ق خب /ةعساتلا رابک نم «قودص «يفوكلا دمحم وبأ (ه)

 نم « كورتم «مهالوم يئيللا دابع وبأ يربقلا ديعس يبأ نب ديعس نب هللا دبع وه (5)
 . ( 4١9/١ بيرقتلا ) ق ت / ةعباسلا

 :هل لاقي يذلا وه :لاقيو «كيرش مأ یوم «يندملا يربقلا ديعس نب ناسيك وه (۷)
 . (۱۳۷/۲ بيرقتلا ) ع / ةئام ةنس تام « ةيناثلا نم « تبث ةقث «سابعلا بحاص



 ب۰

 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 : ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 فرصیو« ءاهفسلا هب يراميل وأ یاملعلا هب يهابيل ملعلا ملعت نم

 . منهج هلل هلخدأ هيلإ سانلا هوج و هب

a . ۲0( ۳ 305 با رب ( 

 نب جیرس نع ةبيش يبأ نب ركب يبأ نع ةحام نباو «دواد وبآ هاور

 سصعم نب نمحرلا دبع نب "لا دبع) نع «نامیلس نب حيلف نع «نامعنلا

 :ظفلب اعوفرم ةريره يبأ نع راسي نب ديعس نع

 اًضرع هب بيصيل الإ هملعتي ال هللا هجو هب ىغتبي امم اّملع ملعت نم

 . اهحير يعي ةنلبا فرع دجی ۸ ايندلا نم

 .حيلف قيرط نم كردتسملا يف مكاحلاو «هحيحص يف نابح نبا هاور

 مو نیخیشلا طرش ىلع هتاور تاقث هدنس حیحص ثيدح اذه :لاقو

 . هاجرخي

 وبآ نمحرلا دبع نب هللا دبع هاور :للعلا يف نطق رادلا لاق :تلق

 :لاق .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع السرم ملاس نب نم لجر نع ةلاوط

 نيدانسإب ثيدحلا اذه ىور دقو :مكاحلا لاق .باوصلاب هبشأ لسرملاو

 . ")كلام نب بعكو للا دبع نب رباج ثيدح نم نيحيحص

 . ٠٠١ مقر ثيدحلا يف ثيدحلا اذه ىلع مالكلا مدقت (۱)

 ةفحت و ( ه ) يف وه امك تبثأ ام باوصلاو « هللا دبع لصألا نم طقس (؟)
 ۰۳۱۲ /۱۰ فارشألا

 ۰۱۹5/۳ طقرادلا للعو ۰ ۱۰۰ مقر ثيدحلا يف تاجیرحتلا هذه رظنا (۳)



 همتکف ملع نع لكس نم باب (۲۷)
 نب فلح ان ین القسعلا يرسلا يبأ نب نيسحلا انئدح (۱۰۷)

 :لاق رباج نع «ردکللا نب دمحم نع "يرسلا نب هللا دبع نع “ميم
 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 ام متك دقف اثيدح متك نمف اهلوأ ةمألا هذه رخآ نعل اذإ

 .هللا لزنأ

 نب هللا دبعو .باذک يرسلا يبأ نب نيسحلا هيف دانسإ اذه

 يرسلا نب هللا دبع نأ فارطألا يف يزلا ركذو « فيعض يرسلا

 نع دحاو ريغو ارفلا رصن نب دمحأ هاورو :لاق ردكنملا نب دمحم كردي مل
 نع «نهرلا دبع نب ةسبنع نع ءايركز نب ديعس نع يرسلا نب هللا دبع

 ةلمهلا حتفب يرسلا يبأ نب هللا دبع وبأ نمحرلا دبع نب لكوتملا نب نيسحلا وه (۱)
 ق / نيتئامو نيعبرأ ةنس تام « ةرشع ةيداحلا نم «فيعض یارلا رسكو

 . (۱۷۸/ ١بيرقتلا )

 قودص «ةصيصملا ليزن ؛قوكلا نمحرلا دبع وبأ «باتع يبأ نب ميت نب فلخ وه (۲)

 . (۲۲۵/۱ بيرقتلا) ق س / نيتئامو تس ةنس تام «ةعساتلا نم «دباع

 فارشألا ةفحت و مه ) يف امك تبثأ ام باوصلاو "ةفيلخ " لصألا يف عقو

(TAY) 

 ريكانم ىور «قودص دهاز «نئادلا نم هلصأ «يكاطنألا يرسلا نب هللا دبع وه (۳)

 . (4۱۸/۱ بيرقتلا) ق / ةعساتلا نم «اب درفت ةريثك



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 . )ردکنلا نب دمحم نع «ناذاز نب دمحم

 ورمع ئثدح ۲" لیمج نب مثيه انث ءرهزألا نب دمحأ انثدح (۱۰۸)

 تعم :لوقي كلام نب سنأ تعم “*ميهاربإ نب فسوي انث "'ميلس نبا

 :لوقي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر
 .ران نم ماجلب ةمايقلا موي محلأ همتكف ملع نع لمس نم

 . ميهاربإ نب فسوي هيف .فیعض دانسإ اذه

 ةياورلا لحت ال هثیدح نم سيل ام سنأ نع ىور :نابح نبا لاق

 . ؟)بئاجع بحاص :يراخبلا لاقو «هنع

 :لاقو ةريره ىبأ ثیدح نم ظفللا اذهب يذمرتلاو ؟ةجام نبا هاور

 يرسلا نب هللا دبعو « يريصوبلا هيلإ راشأ ام هدانسإ يفف ؛ادج فيعض ثيدحلا (۱)

 اهركذ يلا قيرطلاو « أرباح ردكنملا نب دمحم كردأ الو ءردكنملا نب دمحم كردي مل

 بيرقتلا ) يف رجح نبا ركذ امك كورتم وهو ناذاز نب دمحم ىلع اهرادم يزملا

5 ). 

 راغص نم «ريغتف كرت هنأكو ثيدحلا باحصأ نم ةقث «ةيكاطنأ ليزن لهس وبأ (۲)

 . ( ۳۲۳/۲ بيرقتلا ) ق دق سع خب / نيتئامو ةرشع ثالث ةنس تام «ةعساتلا

 ملسأ وأ ملاس هوبأو « ورمع همسا ليقو ءورم يضاق «ندلا يراصنألا نامثع وبأ وه (۲)

 . ( 449/7 بيرقتلا) ت د / ةعبارلا نم « لوبقم « ميلس وأ

 بيرقتلا ١ ق ت / ةسماخلا نم ءفيعض «يطساولا يرهوجلا ةبيش وبأ «يميمتلا (4)

 . ( ا

 ۰۱۳/۳ نوحورحاو ۰۲۷۸/۸ریبکلا خيراتلا ۱ /؟يراخبلل ريغصلا خيراتلا (5)

 .۹۸ /۱ همتكف ملع نع لئس نم باب « ةمدقملا (5)



 ۲ ۶ ۵ ةنسلا عابثا باتک

1 )0( 
 نسح ثيدح

 هللا دبع ثيدح نمو (۳ةریره يبأ ثیدح نم اضيأ مكاحلا هاورو

 . ورمع نبا

 قاحسإ وبأ يفقثلا دقاو نب نابح نب ليعامسإ انئدح )٠١9(

 ناوفص نع “باد نب دمحم انث ؟)مصاع نب هللا دبع انث "”يطساولا

 :دواد وبأ كلذك هجرحأو ۰۲۹ /0 ملعلا نامتك يف ءاج ام باب «ملعلا باتك (۱)

 باتك :دراوملا يف امك نابح نباو « 737/4 ملعلا عنم ةيهارك باب «ملعلا باتك

 .۹5 ۰ ٩۵ مقر ًاملع متك نميف باب ملعلا

 باب ملعلا باتك : دراوملا يف امك نابح نبا دنع وهو « ٠١١ /۱ ملعلا باتک (۲)

 يف امك يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم ةحام نبا دنعو ۵ ص ًاملع متك نميف

 ١٠١9. مقر ثيدحلا

 دواد يبأ ثيدحف « حيحص تباث نملا نأ الإ « فيعض هجولا اذه نم ثيدحلاو

 مكاحلاو نابح نباو يذمرتلاو ةجام نبا دنع وهو « حيحص ةريره يبأ قيرط نم

 يردخلا ديعس يبأو ورمع نبا ثيدح نم اضيأ ءاج دقو ءاضعب اهضعب دضعي قرطب

 . ةريره يبأ ثيدحب دضتعت يهو ؛ابیرق اهجیرخت ىلإ ريشأ امك

 . ( 58/١ بيرقتلا ) ق / ةرشع ةيداحلا نم قودص (۳)

 يرصبلا ديعس وبأ ملا ديدشتو ةلمهلا رسكب «ينامحلا مصاع نب هللا دبع وه )٤(

 .( 4714/١ بیرقتلا) ق / ةعساتلا نم قودص

 ق د / ةعساتلا نم «ةعرز وبأ هبذك «يدملا «ةزمه ريغب باد نب دمحم وه (م)

 . ۱9۹/۲ بيرقتلا )



 م هم

 يرهشلا ضوع.د قیقحت -

 يردخلا دیعس يبأ نع ""يردخلا دیعس يبأ نب نمحرلا دبع نع میلس نبا
 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق

 موي هللا همحلأ نيدلا يف سانلا رمأ يف هب هللا عفني ام املع متك نم

 .رانلا نم ماجلب ةمايقلا

 ريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 «هریغو ةعرز وبأ هبذك باد نب دمحم هيف (۲)یفیعض دانسا اذه

 . "”ثيدحلا عضو ىلإ بسنو

 4 م تح | ةنس نوعبسو عبس هلو «ةئامو ةرشع ينثا ةنس تام «ةثلاثلا نم «ةقث (۱)
 . ( ٤۸١/١ بیرقتلا )

 ىلع مالكلا رظناو - هللا همحر  يريصوبلا هيلإ راشأ امك فيعض ثيدحلا (۲)
 .هلبق ثيدحلا

 ٠١۳. /9 بيذهتلا : رظنا (۳)



 اهننسو ةراهطلا باتک

 اهننسو ةراهطلا باتک





 ۲ ۹ اهننسو ةراهطلا باتک

 عاصلاب لسغلاو دلاب ءوضولا باب (۱)
 (")دیلولا نب دابعو © ابصلا لمولا نب دمحم انثدح (۱۱۰)

 يبأ نب ديزي نع “يلع نب نابح انث "”نابز نب ىحي نب ركب انث :الاق
 نع “هبا نع «بلاط يبأ نب ايقع نب دمحم نب ا دبع نع دايز

 ةيداحلا نم ‹ قودص «يرصبلا مساقلا وبآ «ةفيفخلا ةلمهملاو ءاحلا حتفب :يدادما (۱)

 .( ۲٠۲/۲ بیرقتلا ) ق / نیتئامو نیس ةنس دودح يف تام «ةرشع

 ءدادغب نکس «بدؤملا ردب وبآ «ةففخملا ةدحولا حتفو ةمجعلا مضب :يربغلا (۲)

 نيتسو نیتنلا ةنس :لیقو نیسمهو نامث ةنس تام « ةرشع ةيداحلا نم «قودص

 . ( ۳۹٤/۱ بيرقتلا ١ ق / نیتئامو

 :لاقیو «يازو نونب يرنع :لاقیو «يدبع «ةليقث ةدحومو ةحوتفم يازب نابز نبا (۳)

 .(۱۰۷/ ۱بیرقتلا )  قا ةعساتلا نم لوبقم «يلع ابآ یکی يرصب «يرمع

 هل ناكو «ةنماثلا نم «فيعض «يفوكلا يلع وبأ «ياز مث نونلاو نيعلا حتفب :يرتعلا (4)

 ق /ةنس نوتس هلو تئامو نیعبسو نيتنثا وأ ىدحإ ةنس تام «لضفو هقف

 . (۱۷/۱ بیرقتلا )

 ةسماخلا نم ءایعیش ناک و «نقلتي راصو ریغتف ربك .فیعض «ٰيوكلا مهالوم يمشاحلا (5)

 . ( ٠٠٠١/۲ بیرقتلا) 4 م تح | ةئامو نيثالثو تس ةنس تام

 «هرخآب ریغت :لاقیو «نيل هثیدح يف قودص «يلع تنب بنیز همأ «يدملا دمحم وبآ (5)

 . ( 1458/١ بيرقتلا) ق ت د خب / ةئامو نيعبرألا دعب تام ةعبارلا نم

 ق /ةثلاثلا نم لوبقم «هللا دبع دلاو بلاط يبأ نب ليقع نب دمحم (۷)

 . ( ۱۹۲/۲ بيرقتلا )



 قيقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۷۰ م ميج

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ؟'”هدج

 .انئزجي ال لجر لاقف .عاص لسفغلا نمو «دم ءوضولا نم (یزجی

 هللا ىلص يبنلا يعي  ارعش رثكأو كنم ريخ وه نم ئزجي ناك دق :لاقف

 .  ملسو هيلع

 يف دهاش نتملل نكلو «ديزيو «نابح فعضل ؛ فيعض دانسإ اذه

 يرهشلا ضوع.د

 يعباتلا ةعجارم امأو «سنأ ثيدح نمف عاصلاو دملا امأ :قرفم حيحصلا

 . ٩ باج ثيدح نمف يباحصلا

 .اهنع هللا يضر “ةشئاع ثيدح نم هننس يف يقهيبلا هاورو

 .بسنلاب ملاع يباحص «نسألا ناکو رفعجو يلع وخأ يشافا بلاط يبأ نب ليقع (۱)

 ۳۹۸ ۳۹۵ ءل.4 ١/ دلاب ءوضولا باب یوضولا باتك : يراخبلا حيحص (۲)

 لسغ يف ءالا نم بحتسلا ردقلا باب «ضيحلا باتک : ملسم حیحص يفو

 قراهطلا باتک يف رباح ثيدح نم يناثلاو طقف رباح ثیدح ۲۸۰/۱ ...ةبانجلا

 ثيدح دنسلا يف دمحأو ( ۲۹/۱ لسغلل ءالا نم لجرلا هب يفتكي يذلا ردقلا باب

 يمرادلاو ۰ ۱۲۰/۹ ةشئاع ثيدح نمو ۰ ۳۷۰/۳ رباح ثیدحو ۰۲۰۵ /۱ سنا

 رباج ثیدح نم هحيحص يف ةعيزخ نباو ۰ ۱۷۰ /۱ رخآ ظفلب سنأ نع ننسلا يف
 كردتسملا قو ۰۲۳۳ سنأو ۰۲۳۲ /۱ رباح ثيدح نم ةناوع يبأ دنسمو ۲ ۱

 . حیحص ثيدحلاف ۱۲۱ /۱ رباح ثیدح نم

 .۱۹۰ /۱ یربکلا ۲)



 CA اهننسو ةراهطلا باتك

 روهط ریغب ةالص هللا لبقی ال باب (۲)
 نب دمحم نع )ریهز وبا انث ءلهس يا نب لهس انثدح (۱۱۱)

 كلام نب سنأ نع «دعس نب نانس نع « بيبح يبأ نب ديزي نع قاحسإ

 :لوقي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تعم :لاق

 . لولغ نم ةقدص الو روهط ريغب ةالص هللا لبقي ال

 هنع ةياورلاب ديزي درفت دقو «يعباتلا فعضل ؛ فيعض دانسإ اذه

 نبا لاقو نانس نب دعس :ثيللا لاقف هما يف هيلع فلتحا « لوهجب وهف

 هثيدح بتكأ مل :لبنح نب دمحأ لاقو دعس نب نانس :ةعیف نباو قاحسإ

 . "هما يف مهبارطضال

 هنهوت امم تسيلف ربخلا يف ةلع تناك نإو قاحسإ نبا ةنعنعو :تلق

 “ىلعي وبأو “ةبيش يبأ نب ركب وبأو “”هحيحص يف ةناوع وبأ هاور دقف

 نيحيحصلا ف وهو «هب ديزي نع دعس نب ثيللا قيرط نم امهيدنسم يف

 وبأ يسودلا ءاروصقم ءار مث ةمجعملا نوكسو ميملا حتفب : ارفم نب نمحرلا دبع (۱)

 رابك نم « شمعألا نع هثيدح يف ملكت ۰ قودص «يرلا ليزن « وكلا ريهز
 . ( 489/١ بيرقتلا ) ع خب /ةئامو نيعستو عضب ةنس تام «ةعساتلا

 .۷ ثيدحلا يف مدقتو 4۷۰ ١/ لامكلا بيذمت يف هتمجرت رظنا (۲)

 . 0۲۳۰/۱ ) سك

 )٤( روهطب الا ةالص لبقت ال لاق نم « ةراهطلا باتک : فنصلا )۱/ 9 (.

(°) 



 يرهشلا ضوع.د قيقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۷۲
 )ع

 ) ةريره يبأ ثيدح نم

(r ) ۹ ۲ £ ۲ 
 !هننس يف دواد وبأو 1" حيحص يف نابح نبا هاورو

 ماشه انث '”ايركز نب ليلخلا انث لیقع نب دمحم انثدح (۱۱۲)

 بسك نم الإ لبقي الو لولغ نم ةقدص هللا لبقي ال باب «ةاكزلا باتك :يراخبلا (۱)

 €© ميلح ىنغ هللاو ىذأ اهعبتب ةقدص نم ريخ ةرفغمو فورعم لوق لا : هلوقل بيط
 بوحو باب « ةراهطلا باتك : ملسمو ۲۷۷ /۳ ) [؟51 ةيآلا ةرقبلا ]

 .۲۰ 4 /۱ ةالصلل ةراهطلا

 .۱ 66 مقر ةداتق ثیدح نم ءوضولا ضرف باب ةراهطلا باتک : دراولا يف امك (۲)

 يف رمع نبا قیرط نم ثيدحلاو ۰ 4۸ /۱ ءوضولا ضرف باب « ةراهطلا باتک (۲)

 ننسو « ۲۰۶ /۱ ةالصلل ةراهطلا بوجو باب « ةراهطلا باتک :ملسم حیحص

 :لاقو « ه /۱ روهط ریغب ةالص لبقت ال ءاج ام باب « ةراهطلا باوبآ :يذمرتلا

 هيبأ نع حيلملا يبأ نع بابلا قو نسحأو بابل اذه يف ءيش حصأ ثيدحلا اذه

 .سنأو ةريره يبأو

 باتك : ةحام نبا و ۲۰ ١/ ءوضولا ضرف باب قراهطلا باتك : يئاسنلاو

 دمحأ دنسمو ١/ 2٠٠١ روهط ريغب ةالص هللا لبقي ال باب « اهننسو ةراهطلا

 دواد يبأ ننس يف يلذحلا ةماسأ قرط نم وهو ۰۷۳ 2 هال ۰۱ ۰۳۹ ۰۲۰ /۲)

 «( ۷١ ۷ /ه ) دمحأو ۰۰ )١/ ةحام نبا و يريصوبلا هيلإ راشأ امك

 يريصوبلا هيلإ راشأ امك « هدنسم يف ةناوع يبأ دنع وهو ء ۲۸١( /۱) يئاسنلاو

 . (۲۳۰ 2574 )١/ كلذك رمع يبأ قيرط نم هجرخأو

 نم اهضعب يف أطحأف ثيداحأب هظفح نم ثدح «قودص « يروباسينلا يعازخلا (4)
 . (۱۹۱/۲ بيرقتلا ) ق س دح / نيتئامو نیس و عبس ةنس تام ةرشع ةيداحلا

 . (۲۲۸/۱ بيرقتلا ) ق / ةعساتلا نم ن كورتم «يرصبلا يدبعلا وأ نابیشلا (5)



 YoY اهننسو ةراهطلا باتك

 : 48 هللا لوسر لاق :لاق “ةركب يبا نع نسحلا نع «ناسح نبا

 . لولغ نم ةقدص الو روهط ريغب ةالص هللا لبقي ال

 ريغ ةديج قرط هلو ايركز نب لیلا فعضل ؛فيعض دانسإ اذه

 ديلولا قيرط نم امهيحيحص يف ةناوع وبأ هاورو «ةميزخ نبا هاور هذه

 قيرط نم اضيأ هجرختسم يف ةناوع وبآ هاورو « ةريره يبأ نع حابر نبا

 يبأ نع ريثك يبأ نب یی قيرط نم اضيأ هاجرخأو .هنع نيريس نب دمحم

 امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح نم دهاش هلو «"”ةريره يبأ نع ةملس

 . "يذمرتلاو ملسم حيحص يف

 .(۲۰ /۲ بیرقتلا)  هنع هللا يضر  يفقثلا ركب وبأ «ةدلك نب ثراح نب عيفن (۱)

 امهيقيرط نم ةناوع يبأ دنعو « ۸ ١/ ةملس يبأو ديلولا قيرط نم ةعزح نبا دنع (۲)

(۲۳۶/۱). 

 .هلبق ثيدحلا جیرخت رظنا (۳)



 ب۱

 يرهشلا ضوع.د قیقحت - یریصوبلل ةجام نبا دناوز يف ةجاجزلا حابصم ۲ ۵ ٤

 ةالصلا لمعلا ريخ باب (۳)

 )روصنم نع نایفس نع عيكو انث دمحم نب يلع انثدح (۱۱۳)
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق نابوث نع «دعجلا يبأ نب اس نع

 :ملسو

 ىلع ظفاحي الو ةالصلا مكلامعأ ريخ نأ اوملعاو «"اوصحت نلو اوميقتسا

 . نمؤم الإ ءوضولا

 ۸ هنإف نابوثو ملاس نيب عطقنم هنأ الإ .تاقث هلاجر ثيدحلا اذه

 دواد وبأ اهجرخأ ةلصتم ىرخأ قيرط هل نكل «فالح الب هنم عمسي

 يف نابح نباو هدنسم يف يمرادلاو يلصوملا ىلعي وبأو هدنسم ين يسلايطلا

 ؟)نابو عم هنأ هثدح ةشبك ابآ نأ ةيطع نب ناسح قيرط نم هحيحص

 ةقث «يفوكلا «ةدحوم مث ةليقث ةثلثك «باثع وبأ «يملسلا هللا دبع نب رمتعلا نبا (۱)

 ع | ةئامو نیئالئو نيتنثا ةنس تام «شمعألا ةقبط نم «سلدي ال ناكو «تبث

 . (۲۷/۲ بيرقتلا )

 اوقيطت نلو اوليت ال ىح ءيش لك يف اومیفتسا يأ" :ةياهنلا يقو ءاوقيطت نل :يأ (۲)

 ۳۹۸ /۱ " هطبضو هدع نل يأ  هوصحت نل نأ ملع ) : ىلاعت هلوق نم ةماقتسالا

 .۳۲۷ ۱ يوغبلل ةنسلا حرش :رظناو

 روهطلا يف ءاج ام باب « ةراهطلا باتك : يمرادلاو ۱۳۶ص يسلايطلا دنع (۳)

 ءوضولا ىلع ةظفاحا باب « ةراهطلا باتك : دراوملا يف امك نابح نباو ۸ ۱

 مقر )1١584(.



 "هوه اهننسو ةراهطلا باتك

 ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو «نابوث نع ملاس قيرط نم مكاحلا هاورو
 . ؟ةلع هل فرعأ الو نيخيشلا طرش

 متاح وبأو دم هلاق نابوث نم عمسي م الاس نأ هتلع :تلق

 روصنم نع صوحألا يبأ نع ةبيش يبأ نبا هاورو «؟!مهریغو يراخبلاو

 نع هدنسم يف رمع يبأ نب یجب نب دمحم هاورو «ارصتخم هركذف هب

 يلولسلا ةشبك يبأ قيرط نم هدنسم يي يلصوملا ىلعي وبأ هاورو نايفس

 . ةرشعلا ديناسملا دئاوز يف هتنيب امك متأ هقايسو هزكذف ناسح تعم

 انث ؟"دیهشلا نب بيبح نب ميهاربإ نب قاحسإ انثدح )١1١5(

 :لاق ورمع نب هللا دبع نع دهاجم نع ثيل نع ("نامیلس نب رمتعملا
 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 ۱۳۰ /۱ ةراهطلا باتك (۱)

 ۰4۳۲ /۳ ملاس ةمجرت يف بیذهتلا : رظنا (۲)

 . ۰ ١/ هلضفو ءوضولا ىلع ةظفاحا يف باب « ةراهطلا باتک :فنصلا (۳)

 ثيدحلا اذمل یرحآ تاجیرخت رظناو  ءوضولا ىلع ةظفاحا باب < ةراهطلا باتک )٤(

 هل : حالصلا نبا لاق « حیحص هقرط عومجع. ثيدحلاو ۵ /۲ لیلغلا ءاورإ يف

 . ۱۷ ص بئاغرلا ةالص : يف امك .حاحص قرط

 نیتئامو نیس و عبس ةنس تام «ةرشاعلا نم «ةقث ,يديهشلا يرصبلا بوقعی وبآ (ه)

 .( هال/١ بیرقتلا ) ق س ت دم |

 عبس ةنس تام « ةعساتلا رابك نم ةقث « ليفطلاب بقلي «يرصبلا دمحم وبآ يميتلا (")

 . ( ۲۰۳/۲ بیرقتلا ) ع / نینامللا زواج دقو ةئامو نينامثو

 .75 يف مدقت میلس يبأ نبا (۷)



۱۳۲ 

 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 ظفاحي الو ةالصلا مکلامعآ ريخ نأ اوملعاو اوصحت نلو اومیقتسا

 . نموم الا ءوضولا ىلع

 هجولا اذه نم هدنسم  ةبيش ىبأ نب ركب وبآ هجرحأ اذکهو :تلق

 ثيل لجأ نم فیعض هدانساو )صاعلا نب ورمع نب هللا دبع دنسم يف

 .ميلس يبأ نبا

 «بويأ نب | یی انش « مرم يأ نبا انث هبي نب دمحم انثدح (۱۱۰)

 ةمامأ يبأ نع (يتشمدلار صفح يبأ نع ' "دیسآ نب قاحسإ يئدح

 :لاق ثيدحلا عفري

 ظفاحي الو« ةالصلا مكلامعأ ريخو « متمقتسا نإ امعنو « اوميقتسا

 .نمؤم الإ ءوضولا ىلع
 حص يف نابح نبا هاور ۽ هبات فعل ؛فيعض دانسإ اذه

 دقت امك نابوث ثيدح نم مكاحلاو

 رظناو « ١/ ٦ هلضفو ءوضولا ىلع ةظفاحملا باب « ةراهطلا باتك : فنصملا يف )١(

 هلبق ثيدحلا ىلع مالكلا

 لزن يزورملا دمحم وبأ :لاقيو « ثيللا هيف لوقي اذك «يناسارخلا نمحرلا دبع وبآ (۲)

 . ( 57/۱ بيرقتلا )۰ ق د / ةنماثلا نم ءفعض هيف «رصم

 نب نامثع :ليقو يقشمدلا رمع وه ليق ةسماخلا نم لوهحب يقشمدلا صفح وبأ (۳)
 ام باوصلاو" يمرادلا" لصألا يف عقوو ( ۱۳/۲ بيرقتلا ) ق د / ةكتاعلا يبأ

 . ١178/4( فارشألا ةفحتو "ه" يف امك تبثأ

 . ۳5۲/۸ هجولا اذه نم « ريبكلا يف ناربطلا هجرحخأ ثيدحلاو

 . ۱۱۳ مقر ثيدحلا رظنا (4)



 ۳۷ اهننسو ةراهطلا باتک

 لیجحتلا باب )٤(

 "دام انث كاللا دبع نب ماشه انث «یجی نب دمحم انئدح (۱۱)

 :لاق ؟كتمأ نم رت ۸ نم فرعت فيك :هللا لوسر اي

 .ءوضولا راثآ نم لب نولجحم رغ

 .هلثم رک ذف "ديلولا انث «متاح وبأ انئدح :ةملس نب نسحلا وبأ لاق

 يبأ نبا وه مصاعو «ةملس نبا وه دامحو «نسح دانسا اذه

 دواد وبأ هاور « ءيش هظفح يف قودص يقوكلا ةلدمب نبا وهو «دوجنلا

 مامإلا هاورو «هنتمو هدانسإب ةملس نب دامح نع هدنسم يف يسلايطلا

 هحيحص يف نابح نبا هاورو « ؟"هجولا اذه نم هدنسم يف لبنح نب دمحأ
1 0 (Do 2 ۳ 

 نم «تبث ةقث يرصبلا يسلايطلا دیلولا وبآ مهالوم يلهابلا كلملا دبع نب ماشه وه (۱)
 ع/ ةنس نوعستو مبرآ هلو نیتئامو نیرشعو عبس ةنس تام «ةعساتلا

 . ( ۳۱۹/۲ بیرقتل)

 . (4۷) يف مدقت ةملس نبا (۲)

 . دامح نع يوارلا كلملا دبع نب ماشه (۳)

 )٤( ص٤۸ .

. (tor ۰۲ ۰۲/۱( (°) 

 . ١45 مقر ءوضولا لضف باب " ةراهطلا باتك" دراولا يف امك (7)



 هدانساب هرک ذف ةملس نب دامح نع «نوراه نب ديزي نع هدنسم  ةبیش

 دانسإب ناربطلاو ده هاور ةمامأ يبأ ثيدح نم دهاش هلو !هنتمو

 هللا يضر ةفيذحو «ةريره يبأ ثيدح نم نيحيحصلا يف هلصأو 20 ديحج

Oy o. 

 )١( هلضفو ءوضولا ىلع ةظفاحا يف باب « ةراهطلا باتک "هل فنصملا" رظناو ١/5 .

 . (۱۲۳/۸) ريبكلا مجعلا )۲٠۲/١( دنسملا (۲)

 نم ءوضولا راثآ نم نولجحا رغلاو ءوضولا لضف باب ۰ ءوضولا باتک يراخبلا (۲)
 ةرغلا ةلاطإ بابحتسا باب ةراهطلا باتک ملسمو ۲۳۰/۱ طقف ةريره يبأ ثیدح

 . ۲۱۷ ۰۲۱/۱ امهنع ءوضولا يق لیجحتلاو



 ۹ اهننسو ةراهطلا باتك

 ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ءوضو باب (۵)
 انت ملسم نب ديلولا انث ميهاربإ نب نهرلا دبع انثدح (۱۱۷)

 يثدحا "میهاربا نب دمحم يئدحا 'ريثك يبأ نب ىي يئدح يعازوألا
 نب نامثع تیر :لاق نامثع لوم *نارح یئدح “ةملس نب قیقش

 :لاق مث ًاضوتف ءوضوب اعدف دعاقلا يق ادعاق نافع

 لثم أضوت اذه يدعقم يف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تیر
 :لاق مت اذه يئوضو

 .هبنذ نم مدقت ام هل رفغ اذه يئوضو لثم أضوت نم

 .اورتغت الو :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاقو

 ان بیبح نب ديمحلا دبع انث رامع نب ماشه انثدح (۱۱۸)

 تام «ةسماخلا نم لسريو سلدي هنكل تبث ةقث  يماميلا رصن وبأ :مهالوم يئاطلا )١(

 . ( ۳۵۹۶/۲ بيرقتلا ) ع/ كلذ لبق ليقو  ةئامو نیئالثو نيتنثا ةنس

 ىلع ةئامو نيرشع ةنس تام «ةعبارلا نم دارفأ هل ةقث « يدملا هللا دبع وبأ يميتلا (۲)

 . ( ٠٤١١/۲ بيرقتلا ١ ع/ حيحصلا

 ةئام هلو زيزعلا دبع نب رمع ةفالح يف تام .مرضخ ةقث «ينوكلا لئاو وبأ يدسألا (۳)

 . ( ۳۵۹۹/۱ بيرقتلا ) ع/ ةنس

 بيرقتلا ) ع / كلذ ريغ ليقو نيعبسو سمح ةنس تام «ةيناثلا نم «ةقث )٤(

.) ۱ 



۳4 

 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۰

 . )هوحن ملسو هيلع هللا یلص يبلا نع نامثع نع نارمح ئيثدح

 يف وهو ريخألا ظفللا هنم برغتسلاو .بیرغ حیحص ثيدح اذه
 اذهلف « اورتغت الو » :هلوق الح امهريغو ملسمو يراخبلا حیحص

۶ (۲ ۱ 
 نب دیلولا نع دلاخ نب دومحم نع یربکلا  يئاسنلا هاورو . ("7هتدروأ

 ةملس نب قيقش نع هب ملسم نب ديلولا قیرط« ۲4۹/۷ فارطألا يف يزملا ركذ (۱)

 يف يئاسنلا دنع ىلوألا قيرطلاو « ةحلط نب ىسيع نع هدنسب رامع نب ماشهو

 ثيدح ركذ مث «باوصلاب هبشآ رامع نب ماشه ثيدح :لاقو ةجام نباو ىربكلا

 باتك يف يراخبلا يف يهو «نارمح نع نمحرلا دبع نب ذاعم نع هدنسب نابيش
 دمحم نأل نيظوفحم ناقيرطلا نوكي نأ لمتحيو :رجح نبا لاقو « ۲۰۰/۱۱ قاقرلا

 امهنم لكو ةحلط نب ىسيع نمو ذاعم نم هعمس هلعلف ءثيدح بحاص ميهاربإ نبا

 نم الو هطهر نم سيلف ةملس نب قيقش امأو «ةيوبنلا ةنيدملا هدلب نمو هطهر نم
 . ملعأ هللاو « هدلب

 ١ حتفلا ۲۵۰/۱۱( .

 ةالصلاو ءوضولا لضف باب « ةراهطلا باتك :ملسم حيحص يف لاق امك وه (۲)

 ءوضو ةفص باب « ةراهطلا باتك: دواد يبأ ننسو ۲۰۵ ١/ قرط نم «هبقع

 حيحصو ۰4۸ /۱ دوبعملا ةحنم يف امك يسلايطلا دواد يبأ دنسمو ۷۸ /۱ هي يبلا

 هدنع ةدوحوم ةريخألا ةظفللاف «لاق امك سيلف يراخبلا دنع امأ ۵ /۱ ةعزح نبا

 نافع نبا نامثع تيتأ : لاق هربحأ نابأ نبا نأ نهرلا دبع نب ذاعم قيرط نم

 86 يبلا تيأر : لاق مث ءوضولا نسحأف أضوتف دعاقملا ىلع سلاح وهو روهطب
 مث ءوضولا اذه لثم أضوت نم » : لاق مث ءوضولا نسحأف سلجملا اذه يف وهو أضوت

 لاقو : لاق مث ‹ « .هبنذ نم مدقت ام هل رفغ سلح مث نيتعكر عكرف دجسملا ىتأ

 .( 550/١١ قاقرلا باتك ) « اورتغت ال » : 8 يبلا



 “1 اهننسو ةراهطلا باتك

 4ر ملسم

 كاوسلا باب (5)

 نب نامثع انث "”بيعش نب دمحم ان رامع نب ماشه انئدح (۱۱۹)

 هللا لوسر نأ ةمامأ يبأ نع مساقلا نع ديزي نب يلع نع ةكتاعلا يبأ

 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 ليربج ينءاج ام .برلل ةاضرم مفلل ةرهطم كا وسلا ناف اوکو ست

 الولو ءيمأ ىلعو يلع ضرفي نأ تيشح دقل نح «كاوسلاب ناصوأ الإ

 دقل ىح كاتسأل ناو «مهيلع هتضرفل َيمأ ىلع قشأ نأ فاخأ يأ

 .يمف مداقم يفحأ نأ تيشح

 يبأ ثيدح نم نيحيحصلا يف ةثلاثلا ةلمحلاو «فيعض دانسإ اذه

 ديز ثيدح نم اضيأو «ةريره يبأ ثيدح نم يذمرتلا هاورو 20ةريره

 دئاوزلا شماوه يفو : لاقو ةحام نبا ىلع هتيشاح يف يدنسلا اذه ىلإ راشأ دقو

 ىلإ تراش ةيدنهلا الو لصألا شماوه يف سيلو : تلق (17 /۱) . كلذ ىلع هيبنت
 .امهريغ يدنسلا ةحخسن لعلو «كلذ

 .7 49 /۷ فارشألا ةفحت يف امك ةراهطلا : ىربكلا )١(

 قودص «توریب لیزن «يقشمدلا مهالوم يومألا ةدحوملاو ةمجعملاب :روباش نبا )32

 . ( ۱۷١/۲ بيرقتلا ) 4 | نيتئام ةنس تام ةعساتلا رابك نم «باتكلا حیحص

 مهترمأل - سانلا ىلع وأ - يمأ ىلع قشأ نأ الول » : هك هلوق يه ةلمجلا (۲)

 باب «ةعمجلا باتك : هحيحص يق يراخبلا دنع يهو « ةالص لك عم كاوسلاب



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۷۲

 فو :لاق حصآ ةريره يبأ ثيدحو «حيحص :امهبقع لاقو دلاح نبا ۳۳

 نب دیزیو ةفيذحو سابع نباو ةشئاعو يلعو قیدصلا ركب يبأ نع بابلا

 يبأو ةمامأ يبأو رمع نباو ةبيبح مأو ورمع نب هللا دبعو سنأو دلاح

 تیدح نم ىلوألا ةلمحلا ىرغصلا يف يئاسنلا یورو . ()مهریغو بويأ

 يف مكاحلا هاورو)سنآ ثيدح نم ةريخألا ةلمحلا نعم یورو «ةشئاع

 . )سابعلا ثيدح نم كردتسلا

 نب ملسم اش زسیزعلا دبع نب دمحم انندح (۱۲۰) = (9 ۲

 كاوسلا باب « ةراهطلا باتک : ملسم حیحص فو ۰۳۷4 /۲ ةعمجلا موي كاوسلا 5

(۲۲۰/۱) . 

 .۳۶ /۱ كاوسلا يف ءاح ام باب « ةراهطلا باتک (۱)

 ةحيحص يهو « برلل ةاضرم « مفلل ةرهطم كاوسلا » : #8 هلوق ىلوألا ةلمجلا (۲)

 ۰۱۰۵ /۱ ليلغلا ءاورإ و « ١/ ٠٠ ریبلا صيخلتلا يف ةظفللا هذه تاحيرخت رظنا

 عمو ۰۳/۱ كاوسلا يف بيغرتلا يف باب « ةراهطلا باتك : يف يئاسنلا دنع يهو

 دق » : سنأ ثيدح يف ُهّيَو هلوق يه يريصوبلا هيلإ راشأ يذلا ةريخألا ةلمجلا

 راثكإلا باب « ةراهطلا باتك : يئاسنلا ننس يف وهو « كاوسلا يف مكيلع ترثكأ

 . ۳/۱ كاوسلا يف

 . ۱۶ /۱ ةراهطلا باتك (۳)

 ؛ةرشاعلا نم «ةقث «يزورلا ورمع وبأ «يازلا نوكسو ءارلا رسكب ةمزر يبأ نبا (4)
 . ( ۱۸١/۲ بيرقتلا ) 4 خ / نيتئامو نيعبرأو ىدحإ ةنس تام



 ۳۹۳ اهننسو ةراهطلا باتک

 نب دیعس نع جاس نب نامثع نع ("زینک نب رحب انثدح (!ميهاربٍ

 :لاق بلاط يبأ نب يلع نع “ريبج

 .كاوسلاب اهوبيطف نآرقلل قرط مكهاوفأ نإ

 هیاور رحب فعضلو يلعو ديعس نيب هعاطقنال ؛فيعض دانسإ اذه

 هاورو ؛هبشآ هفقو نم لعلو اعوفرم هب سأب ال ديج دنسب رازبلا هاور

 .افوقوم يلع نع يملسلا نمحرلا دبع يبأ قيرط نم ىربكلا يف يقهيبلا

 راغص نم «هرخآب يمع «رثکم نومأم ةقث «يرصبلا ورمع وبأ ,يديهارفلا يدزألا (۱)

 . ( ۲8۵/۲ بیرقتلا) ع / نيتئامو نيرشعو نيتنثا ةنس تام «ةعساتلا

 تام «ةعباسلا نم «فيعض «يرصبلا لضفلا وبأ اقسلا «يازو نونب :زينك نب رحب (۲)

 .( ٩۹۳/١ بيرقتلا) ق / ةئامو نيتس ةنس

 دحج ىلإ بسني دق «ةيمأ نب یوم «ميج هرخآو ةلمهع جاس نب ورمع نب نامثع (۳)

 . ( ٠١/۲ بيرقتلا ) ق / ةعساتلا نم ءفعض هيف

 ىسوم يبأو ةشئاع نع هتياورو «ةثلاثلا نم «هيقف تبث ةقث ینوکلا «مهالوم يدسألا (4)

 . ( ۲۹۲/۱ بيرقتلا) ع/نیعستو سم ةنس جاجحلا يدي نيب لتق «ةلسرم امهوحنو

 .۳۸ /۱ ةالصلا ىلإ مايقلا دنع كاوسلا ديكأت باب « ةراهطلا باتك : ىربكلا ۱



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز

 ءالخلا لوخد دنع لوقب ام باب (۷)

 نع بويأ نب یی انث مرم يبأ نبا انث ىيحي نب دمحم انثدح (۱۲۱)

 نأ ةمامأ يبأ نع مساقلا نع ديزي نب يلع نع ()رحز نب هللا ديبع

 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نم كب ذوعأ ينأ مهللا :لوقي نأ هقفرم لحد اذإ مكدحأ زجعي ال

 .میجرلا ناطيشلا ثبخلا ثيبخلا سجنلا سجرلا

 «عرم يبأ نبا انثدح لاق متاح وبأ انئدح :ناطقلا نسحلا وبآ لاق

 .هلثم يقابلاو . سحرلا نم :هثيدح يف لقي و هوحن ركذف
 هللا ديبع ربخ دانسإ يف عمتجا اذإ :نابح نبا لاق فيعض دانسإ اذه

 هاورو "مهیدیآ هتلمع امم كاذف مساقلاو ديزي نب يلعو رحز نبا

 ئطخي قودص «يقيرفإلا مهالوم يرمضلا «ةلمهملا نوكسو يازلا حتفب :رحز نبا )١(

 . ( 577/١ بيرقتلا ١ 4 خب / ةسداسلا نم

 نب يلع نع ىور اذإو تابثألا نع تاعوضوملا يوري :هيفو (1۲ /۲ ) نوحورحا (۲)

 ديزي نب يلعو رحز نب هللا ديبع ربح دانسإ يف عمتجا اذإو «تاماطلاب ىتأ ديزي

 لحي الف مهيديأ تلمع ام الا ربا كلذ نتم نوكي ال نمحرلا دبع وبأ مساقلاو

 لاوحألا ىلع رحز نب هللا ديبع ةياور نع بکتتلا لب «ةفيحصلا هذه جاجتحالا

 .ىلوأ



 ۳۹۵ اهننسو ةراهطلا بانک

۳ )۱( £ 507 8 < 27 )۲( 
 ۰ دوعسم نباو ةفيذح لوق نم ةبيش يبأ نبا هاورو « یهتنا

 (۵ /۱) ءالخلا لوحد دنع لوقلا باب « ةراهطلا باتک : یرغصلا يف يئاسللا دنع (۱)

 هاور :تلق (۱۱ /۱) ءالخلا لحد اذإ لوقي ام باب « ةراهطلا باوبأ يذمرتلا دنعو

 .( ۹۰ /۱) لیلغلا ءاورإ يف هجیرخت رظناو مهریغو ةعامجلا

 . ٠ ص نسحلا نع هلیسارم يف دواد وبآ هدروآو (۱/۱) فنصلا (۲)



 ءالخلا نم جرخ اذإ لوقی ام باب (۸)

 نع يبراحما نهرلا دبع انث ؟)قاحسٍ نب نوراه انثدح (۱۲۲)

 يبلا ناك :لاق كلام نب سنآ نع (؟ةداتقو نسحلا نع ملسم نب ليعامجإ

 :لاق ءالخلا نم جرح اذإ ملسو هيلع هللا ىلص

 .ينافاعو ىذألا نع بهذأ يذلا هلل دمحلا

 هللا ىلص يبلا نع ظفللا اذهي هيف حصي الو .فیعض ثيدح اذه

 يفو «هفیعضت ىلع قفتم يكملا ملسم نب لیعاماو ءيش ملسو هيلع

 . "افوقومو اعوفرم ةليللاو مویلا لمع يف يئاسنلا هاور رذ يبأ ثيدح

 نامث ةنس تام قرشاعلا راغص نم قودص «يفوكلا مساقلا وبآ نوکسلاب ينادمهلا (۱)

 . ( ۳۱١/۲ بیرقتلا ) ق س تاز /نيتئامو نیسمه و

 تام «ةعبارلا ةقبطلا سأر «تبث ةقث .يرصبلا باطخلا وبآ ,يسودسلا ةماعد نبا (۲)

 .(۱۲۳/۲ بیرقتلا) ع / ةرشع عضب ةنس

 هجيرخت يف دمتعا يريصوبلا لعلو « ةدامح قوراف اهققح لا ةخسنلا يف هدحآ مل (۲)
 ةليللاو مویلا لمع يف هل يئاسنلا جارخإ ىلإ يزلا راشآ دقف يزلا فارطأ ىلع اذه

 نم يئسلا نبال ةليللاو مويلا لمع يف هتدحو دقو ٩/ ٠۹١( ) فارشألا ةفحت يف امك

 لقنو (۲۲) مقرب هحرحآ «يزلا هيلإ راشأ يذلا لصتملا هدنسب يئاسنلا قيرط
 برطضم دانسإ اذه :يئاسنلا ثيدح يف هلوق دواد يبأ حراش دومحم نبا نع يوانملا

 ضيف ) فيعض :يرذنملا لاقو .ظوفحم ريغ ثيدح : ئطقرادلا لاقو . يوق ريغ

 ةفحتلا يف هدنس يزلا ركذ هيلع فوقوملا رذ يبأ ثيدحو (۱۲۲ /۰ ريدقلا



 YY اهننسو ةراهطلا باتك

 امئاق لوبلا باب (8)

 نع ةبعش انث ؟)دواد وبآ انن روصنم نب قاحس) انئدح (۱۲۳)

 :ةبعش نب ةريغملا نع لئاو يبأ نع مصاع

 .ًامئاق لابف موق ةطابس ىتأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 نع لئاو يبأ نع هيوري شمعألا اذهو :ذئموي مصاع لاق :ةبعش لاق

 نع لئاو يبأ نع هينثدحف “اروصنم هنع تلأسف هظفح امو ةفيذح

 امئاق لابف موق ةطابس ىتأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةفيذح

 ,9هدنسم يف ديمح نب دبع هاور ةريغملا نع لئاو يبأ ثيدح :تلق

 . "ةتسلا بتكلا باحصأ هاور ةفيذح نع لئاو يبأ قيرط نمو

 لوقي ام باب « ةراهطلا باتك :ةبيش يبأ نبا فنصم يف وهو .كلذک ( < )4/ ١95
 هيف مهو : اذه رذ يأ ثيدح نع ةعرز وبأ لاقو (۲ ١/ ) جرخملا نم جرح اذإ

 بّوصو ۰ 154 /9 تكنلا يف رجح نبا هلقن . ةحيحصلا يه يروثلا ةياورو ةبعش

 .ةفوقوملا ةياورلا ةعرز وبأ
 يف .طلغ ظفاح ةقث «يرصبلا يسلايطلا دواد وبأ دوراحلا نب دواد نب ناميلس (۱)

 .(۳۲۳/۱ بيرقتلا ) 4 م تح / نيتئامو عبرأ ةنس تام «ةعساتلا نم ثيداحأ

 امك ةفيذح نع لئاو يبأ نع ثيدحلا ةاور دحأو « شمعألا ةقبط نم رمتعملا نبا (۲)

 . ۳۹۰/۱ يراحبلا يف

 . ۳۹ ١/ ةعزخ نبا حيحص يف هحولا اذه نم وهو ۸4 ص بختنملا (۲)

 باتك :ملسمو (۳۲۸ /۱) ادعاقو ًامئاق لوبلا باب « ءوضولا باتك : يراخيلا يف (6)

 قراهطلا باتك : دواد يبأ ننس يفو (۲۲۸ )١/ نيفخلا ىلع حسملا باب قراهطلا



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز

 كلذ نع يهنلا باب (۱۰)

 هنع هللا يضر رمع نع رمع نبا نع عفان نع ()ةیمأ يبأ نب مرکلا دبع ب۳

 امئاق لوبلا يف ةصحرلا باب ةراهطلا باتک : يذمرتلاو (۲۷ /۱ ) ًامئاق لوبلا باب <

 (۱۱۱/۱) ًامئاق لوبلا يف ءاج ام باب « ةراهطلا باتک : ةحام نبا و )۱/ ۱٩

 كلذک هجرحأو )٩/۱( امئاق ءارحصلا يف ةصخرلا باب « ةراهطلا باتک : يئاسنلاو

 (۱۲۳ /۱) ًامئاق لوبلا يف صخر نم «تاراهطلا باتک :فنصلا يف ةبيش يبأ نبا

 نبا هيلإ راشآ امك لئاو يأ ىلع هيف فلتحا دقو «(۲/۱) هحيحص يف ةميزخ نباو
 نأ ينعي :لاق هظفحي مل شمعالا نأ مصاع مالك ركذ دعب رجح نبا لاق « ةجام

 نع لئاو يبأ نع هينثدحف اروصنم هنع تلأسف :ةبعش لاق . باوصلا يه هتياور

 ... ةفيذح نع :هلوق ىلع شمعألا روصنم قفاو دقف شمعألا لاق امك نعي ةقيذح

 نع هثيدح نم يعي « حصأ ةفيذح نع لئاو يبأ ثيدح :يذمرتلا لاقو : لاق

 يبأ نب دامح نوكل نيتياورلا حيحصت ىلإ ةميزخ نبا حنج ناو لاق امك وهو «ةريغلا
 ءامهنم هعمس لئاو وبأ نوكي نأ زاجف « ةريغملا نع هلوق ىلع ًامصاع قفاو ناميلس

 حصأ امهقافتال روصنمو شمعألا ةياور حیجرتلا ثيح نم نكل .اعم نالوقلا حصيف

 . (۳۲۸ /۱ فرصتب حتفلا ) .لاقم امهظفح يف امهوكل دامحو مصاع ةياور نم

 کم ليزن «يرصبلا ملعلا ةيمأ وبأ «ةمجعملا ءاخلابو ميملا مضب «قراحملا يبأ نبا )١(

 بيرقتلا ) ق س تال م تح / نيرشعو تس ةنس تام ةسداسلا نم «فيعض

 هتمجرت يف امك تبثآ ام باوصلاو «( ةيمأ يبأ نبا ) لصألا يف عقوو « ( ١
 ۷۳/۸ ةفحتلا يف يزملا أطخلا ىلع هركذ دقف مدق أطخلا لعلو « هريغو بيرقتلا يف

 . ۸4۸ /۲ لامكلا بيذق يف باوصلا ىلع هدنع هنأل اهيف ًايعبطم أطح نوكي دقو



 ۳۹۹ اهننسو ةراهطلا باتک

 :لاقف ءامئاق لوبآ انأو ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر آر :لاق

 .دعب امئاق تلب امف امئاق لبن ال رمع اي

 اذهب درفت دقو هفیعضت ىلع قفتم ميركلا دبع ؛فیعض دانسإ اذه

 ىلع عمجملا نومأملا ةقثلا يرمعلا رمع نب هللا ديبع ربخ هضراعو «ربخلا

 فسوي نب ماشه قيرط نم ربخلا اذه نابح نبا حيحصتب رتغي الو «هتبثت

 نبا نوكي نأ فاخأ : هدعب لاق هنإف رمع نبا نع عفان نع جيرج نبا نع

 نبا نم هعمس امنإ جيرج نبا ناف هنظ حص دقو .عفان نم هعمسي مل جيرح

 (”كردتسملا يف مكاحلاو هذه ةجام نبا ةياور يق تبث امك قراحملا يأ

 .تاعباتملا يف هجرحأ امنإ هنأب هجيرخت نع رذتعاو

 هفنصم يف ةبيش يبأ نب ركب وبأ هحرخأ يرمعلا هللا ديبع ثيدحو

 هه

 ركذ ام ىلع هيف فقأ لو « يرمعلا هللا ديبع ةياور ۱۸۲ /۱ مكاحلا يف دوجوملا )١(

 . انه

 يف امك رازبلا يقو (۱۲۶ )١/ ًامئاق لوبلا هرك نم « تاراهطلا باتك: فنصملا (۲)

 تلب ام : ظفلب ٠٠ /۱) ًامئاق لوبلا باب « تاراهطلا باتك : راتسألا فشك

 يذلا نكل رهاظ وه امك بابلا ثيدح ضراعي ال وهو . تملسأ ذنم ًامئاق

 هدانسإو . ًامئاق لاب رمع تيأر : ظفلب (۱۲۳ ١/ ) فنصلا يف ءاج ام هضراعي

 نم (۱۰۲ )١/ ةراهطلا باتك : ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا دنع ءاج امو « حيحص

 اذهو : يقهيبلا لاق . ًامئاق لاب رمع نب هللا دبع ىأر هنأ رانيد نب هللا دبع ثيدح

 دعس نب لهسو يلعو رمع نع ًامئاق لوبلا انيور دقو « ميركلا دبع ثيدح فعضي
 لوبلا ملسو هيلع هللا ىلص هلاوحأ رثكأ ناكو : رجح نبا لاقو « كلام نبا سنأو



 و

 یر ةجاجزلا حابصم ۷۰

 قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 نب يدع انث )رماع وبآ انن ؟)لضفلا نب یی انثدح (۱۲۵)

 هللا دبع نب رباج نع “ةرضن يبأ نع '”مكحلا نب يلع نع "'لضفلا
 :لاق

 يرهشلا ضوع.د

 .اًمئاق لوبي نأ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ىف

 نمحرلا دبع نب دمحأ تعم :لوقي هللا دبع ابأ ديزي نب دمحم تعم“

 لوبي هتيأر انأ ةشئاع ثيدح يف ) يروثلا نايفس لاق لوقي ؟”يموزحملا

 وهو امايق اولاب مهنأ مهريغو تباث نب ديزو يلعو رمع نع تبث دقو ... دوعق نع <
 هنع يهنلا يف هك يبلا نع تبثي مو شاشرلا نمأ اذإ ةهارك ريغ نم زاوحلا ىلع لاد

 . ( ۳۳١ ۱ حتفلا) .ءيش

 تس ةنس تام ن قودص «يرصبلا «ياز مث نونلاو ةلمهلا حتفب : يزنعلا (۱)

 . (۲۰۵/۲ بیرقتلا ) قد / نتئامو نيسمخحو

 نم «ةقث فاقلاو ةلمهلا حتفب :يدقعلا رماع وبأ يسيقلا ورمع نب كللا دبع (۲)

 ( 571١/١ بیرقتلا) ع/ نتئامو سم وأ عبرآ ةنس تام قعساتلا

 ةئامو نیعبسو ىدحإ ةنس تام «ةنماثلا نم ۰ كورتم « يرصبلا متاح وبأ يميتلا (۳)

 .(۱۷/۲ بیرقتلا) ق /

 هنعض «ةقث «يرصبلا مكحلا وبآ ؛ةفيفح ىلوألا نينونبو ةدحولا مضب : ينانبلا (5)

 بیرقتلا ) 4 خ / ةئامو نيئالثو یدح) ةنس تام «ةسماخلا نم «ةجح الب يدزالا

۳۰/۲( 

 وبأ يرصبلا يفوعلا يدبعلا ,ةلمهلا حتفو فاقلا مضب :ةعطق نب كلام نب رذنلا (5)

 4 م تح / ةئامو عست وأ نامت ةنس تام «ةئلاثلا نم «ةقث «هتينكب روهشم «ةرضن

 . (۲۷۰/۲ بيرقتلا )

 . ةحام نبا خویش دحأ وهو ( 7١/١ بيرقتلا ١ ق / ةرشع ةيداحلا نم «روتسم (5)



 .اهنم اذهب ملعآ لحرلا :لاق ( ادعاق

 الأ امئاق لوبلا برعلا نأش نم ناكو : نهرلا دبع نب دمحأ لاق

 لوبت امك لوبي دعق :لوقي ةنسح نب نمحرلا دبع ثيدح يف لوقي هارت

 . ةأرملا

 نب يدع فعض ىلع مهقافتال فيعض رباج ثيدح دانسإو
 )( ۱ فلا

 باب « ةراهطلا باتك : دواد يبأ ننس يف ةنسح نب نمحرلا دبع ثيدح رظنا (۱)

 ةرتس ىلإ لوبلا باب « ةراهطلا باتك : يئاسنلا ننسو (۲۹/۱) لوبلا نم ءاربتسالا
 (۱۲۶/۱) لوبلا يف ديدشتلا باب « ةراهطلا باتك :ةحام نباو (5 ١/ ) اه رتتسي

 . ۱۰۱ ١/ ىربكلا يف يقهيبلاو

 ۱۰۲ /۱ يقهيبلا هاورو « بيرقتلا يف امك كورتم يدع ؛ ًادح فيعض وه لب (۲)

 . يدع قيرط نم

AE: 



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز

 نيميلاب ركذلا سم ةيهارك باب (۱۱)
 نع ؟رانید نب تلصلا اش عیک و انث دمحم نب يلع انئدح (۱۲۲)

 :لوقی نافع نب نامثع تعم لاق نابهص نبا ةبقع

 "”تعياب ذنم ئيميب يركذ تسسم الو تينت الو تينغت ام

 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 يأ نب ىج نب دمحم هاور ةجام نبا دنع افوقوم عقو اذكه :تلق

 ةمئألا هاور دقو یاوس هنتمو هدانسإب هركذف عيكو نع هدنسم يف ورمع

 سمي نأ ىم ظفلب ةداتق يبأ ثيدح نم ")هننس يف دمحأ مامالاو (ةتسلا

 نم «يبصانو كورتم «هتينكب روهشم «نونحملا بيعش وبأ «يرصبلا يئانملا يدزألا (۱)

 .( 759/١ بيرقتلا) ق ت / ةسداسلا

 نم «ةقث «يرصب «يدزألا ةدحوم اهدعب ءاملا نوكسو ةلمهملا مضب :نابهص نبا (۲)

 . (۲۷/۳ بيرقتلا ١ ق د م خ / ةئامو نيعبسلا دعب تام ةثلاثلا

 ذنم :( سيرابب ةينطولا ) ةجام نبا ةطوطخم ينو دئاوزلل ةيطخلا لوصألا يف اذكه (۲)
 .اب تعياب

 نيميلاب ءاجنتسالا نع يهنلا باب یوضولا باتك :يراخبلا حيحص يف (4)

 نيميلاب ءاجنتسالا نع يهنلا باب « ةراهطلا باتك: ملسم يفو ۰۲۰۳ )١/

 ؛ةراهطلا باتك : يذمرتلاو « ٩( 25 /۱) ةراهطلا باتك :يف يئاسنلاو (۲۲۰ )١/

 باب « ةراهطلا يق دواد يبأو « (۲۳ /۱) نيميلاب ءاجنتسالا ةهارك يف ءاج ام باب

 باب « ةراهطلا يف ةحام نبا و « (۳۱/۱) ءاربتسالا يف نيميلاب ركذلا سم ةيهارك

 . (۱۱۳ /۱) نيميلاب ءاجنتسالاو نيميلاب ركذلا سم ةهارك

 . كورتم : تلصلا هيف انه بابلا ثیدحو (۲۹۵ /ه) دنسملا (ه)



 ۳۷۳ اهننسو ةراهطلا باتک

 فو :لاق حیحص نسح تیدح :يذمرتلا لاقو . هنیمیب هرکذ لحرلا

 اذه ىلع لمعلاو «فینح نب لهسو ةريره يبأو ناملسو ةشئاع نع بابلا

 . نيميلاب ءاجنتسالا اوهرک ملعلا لهأ ةماع دنع



 و ىف

 يرهشلا ضوع.د قیقحت - یریصوبلل ةجام نبا دناوز يف ةجاجزلا حابصم ۷ ٤

 طئاغلاو لوبلاب ةلبقلا لابقتسا نع يهنلا باب (۱۲)

 ديزي نع دعس نب ثيللا ان '”يرصملا حمر نب دمحم انئدح (۱۲۷)

 انأ :لوقي يديبزلا ءزج نب ثراحلا نب هللا دبع مس هنأ بيبح يبأ نبا

 :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص يبلا عم نم لوأ

 . كلذب سانلا ثدح نم لوأ انأو «ةلبقلا لبقتسم مكدحأ نلوبي ال

 رذ وبأو مكاحلاو نابح نبا هتحصب مكح دقو «حيحص دانسإ اذه

 يف ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاور .ةلع هل فرع الو "مهریغو يورفا

 يف دمحأ مامالا هاورو «””هركذف هب دعس نب ثيللا نع ةبابش نع هفنصم
 ءزج نب ثراحلا نب هللا دبع نع ةريغملا نب هللا دبع قيرط نم هدنسم

 نم لوأ انأو ةلبقلا لبقتسم لوبي هللا لوسر تيأر :ظفلب سكعلاب هركذف

 نب كاحضلا نع هدنسم يف ديمح نب دبع هاورو . “كلذب سانلا ثدح

 نيتنثا ةنس تام «ةرشاعلا نم ؛تبث ةقث ؛يرصملا مهالوم ءيبيجتلا «رحاهملا نبا (۱)

 .( 1١51/9 بیرقتلا) ق م / نيتئامو نيعبرأو

 . (۱۳۳) مقر دراوملا يف امك ةراهطلا باتك : نابح نبا حيحص ف (۲)
 ناعم حرش يقو (۱5۱ )١/ لوبلاو طئاغلاب ةلبقلا لابقتسا باب « تاراهطلا باتك (۳)

 .(۲۳۲/4) قرط نم راثآلا

 لاق امك ال هذه ةحام نبا ةياورل قفاوم )٤/ ۰۱۹۰ ١5١( دنسملا يف دوحوملا )٤(

 نب هللا دبعو بيبح يبأ نب ديزي يقيرط نم هدنع وهو هللا همحر  يريصوبلا
 .ةريغملا



 ۳۷۵ اهننسو ةراهطلا باتک

 يف هلصأو «)بیبح يبأ نب ديزي نع رفعج نب ديمحلا دبع نع دلخم

(5) ۰ (OD سو ۳ 

 دیعس وبأ یئدح :لاق هللا دبع نب رباج نع ریبزلا يبأ نع “ةعي نبا ان

 . ۱۰۲ ص بختتنملا (۱)

 ... لوب وأ طئاغب لبقتست ال باب « ءوضولا باتك : يراخبلا حيحص يف (۲)

 : دواد يبأو ۲۲۶(  /۱) ةباطتسالا باب « ةراهطلا باتك :ملسم يفو (۲4۰ )١/

 قو 2« )١/ 0۱٩۹ ةحاحلا ءاضق دنع ةلبقلا لابقتسا ةهارك باب قراهطلا باتك

 (۱۳/۱) لوب وأ طئاغب ةلبقلا لابقتسا نع يهنلا باب « ةراهطلا باتك : يذمرتلا

 يهنلا باب « ةراهطلا باتك : ةحام نبا و « (ه /۱) ةراهطلا باتك : يئاسنلا يقو

 يهنلا باب «ةلبقلا باتك :أطوملاو ۱۱5(  /۱) لوبلاو طئاغلاب ةلبقلا لابقتسا نع

 ((4۱4 /۰) دمحأ دنسمو ۰ (۱۹۳/۱) هتحاح ىلع ناسنالاو ةلبقلا لابقتسا نع

 ةناوع يأ دنسمو ۰ (۱۷۰ )١/ يمرادلا نتسو ۰01۰ /۱) يطقرادلا ننسو

(۱/ ۱۹۹ . 

 .ةلبقلل رکذ رباج ثيدح يف سیلو (۲۲۳ /۱) ةباطتسالا باب « ةراهطلا باتک (۳)

 ق / نیتئامو نيعبرأو نام ةنس تام « ةرشع ةيداحلا نم . قودص « يملسلا (4)

 . ( ۳۹۹/۱ بیرقتلا )

 / نیتئامو رشع ةنس تام «ةعساتلا نم ةقث «يرطاطلا يقشمدلا يدسألا ناسح نبا (ه)

 . ( ۲۳۸/۲ بیرقتلا ) 4 قم

 طلح «ةعباسلا نم ءقودص ؛يضاقلا يرصلا نمحرلا دبع وبأ «ةعيم نب هللا دبع (5)



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز
 لبقتسن نأ ی هنأ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ىلع دهش هنأ يردخلا

 .لوب وأ طئاغب ةلبقلا

 .؟)دیعس ىبأ رکذ نود نم ملسو هيلع هللا

 دیعس يبأ نع رباح نع رببزلا يبأ نع ةعيه نبا دازو :يذمرتلا لاق
 قفز 1 3

e 

 يقنودلا سادرم نب ريمع دعس وبأ انثدح :ةملس نب نسحلا وپا لاق

 يبأ نع ةعي نبا انث يرصبلا يرقلا ىي وبآ ميهاربإ نب نمحرلا دبع ان

 ملسم يف هلو ءامهريغ نم لدعأ هنع بهو نباو كرابلا نبا ةياور «هبتك قارتحا دعب
 . (444/۱بیرقتلا) ق ت د م / ةئامو نيعبسو عبرأ ةنس تام «نورقم ءيش ضعب

 ١8(( /۱) ةراهطلا باتك :يذمرتلا ننس يف رباج نع دهاجم قيرط نم ثيدحلا (۱)
 ۰۱۱۷ /۱) ةراهطلا باتك : ةحام نبا و (۲۱ /۱) ةراهطلا باتك : دواد يبأو

 . (74 )١/ ةعزخ نبا حیحص ينو (۵۸/۱) يطقرادلاو

 ححص نأ دعب ١١5( /۱)يذمرتلا يف ثيدحلا اذه ىلع هقیلعت يف رکاش ده لاق (۲)

 : ةعيط نبا ثيدح

 يبأ نع هاور هنأل هلعأ امنإ « ةعيهل نباب يذمرتلا هلعأ يذلا ثيدحلا اذه

 طقف رباح نع دهاج نع هاور هريغو «ةداتق يبأ نع رباح نع ريبزلا

 ةيفانب امهادحإ تسيلو ثيداحألا نم ريثك يف هارت امك نيتياورلا ةحص نم عنام الو

 . ىرحألل

 ديعس يبأ نع رباح نع « يذمرتلا نع يريصوبلا لوقو « رظن هيفو « لاق اذك
 . ةداتق يبأ نعف ةيدنهلاو ركاش ةخسن يذمرتلا ننس يف دوجولا امأ لاق اذك



 YY اهننسو ةراهطلا باتك

 :لوقي هنع هللا يضر يردخلا ديعس ابأ عم هنأ رباج نع ريبزلا

 لوبأ نأو امئاق برشأ نأ ينام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ

 نبا تادايز نم يناثلا دانسإلاو ةدايز هيف نكل لوألا ثيدحلا وه

 ةعيه نباو «فارطألا يف يزملا هلفغأ كلذلو ةحام نبا بحاص ناطقلا

 نع هللا :
 يصر

 ننس قو ۱ ۰ ) ًامئاق برشلا باب «ةبرشألا باتك :يراخبلا حيحص )١(

 باتك : يئاسنلاو 0۱۰۸ /4 ) ًامئاق برشلا يف باب قبرشألا باتك : دواد يبأ

 . ١/ ١5( ) ءوضولا لضفب عافتنالا باب «ةراهطلا
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 كلذ يف ةصخرلا باب (۱۳)

 :لاق رمع نبا نع عفان نع ۲طانحما

 .ةلبقلا لبقتسم هفينك يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تیر

 وبأ قدصو رمع نبا قدص :لاقف :يعشلل كلذ تلقف :یسیع لاق

 الو ةلبقلا لبقتسي الأ ءارحصلا يق :لاقف ةريره يبأ لوق امآ - ةريره

 هيف لبقتسا ةلبق هيف سيل فينكلا ناف ؛رمع نبا لوق امأو -اهربدتست

 اتش (سج-

۲ 8 

 ىسيع قيرط نم لماکلا ف يدع نبا هاورو «”یسیع قیرط نم هننس

 . ")یربکلا ننسلا يف يقهيبلا هاور هقيرط نمو

 لبق ليقو « نيسمحو ىدحإ ةنس تام «ةسداسلا نم « كورتم < ندلا ىسوم وبأ (۱)

 . ( ٠٠١/۲ بيرقتلا) ق / كلذ

 . 5١ ۰۰/۱ هننس يف هجرخأ ثيح ئطقرادلا دارأ هلعلو « يمرادلا يف هدحأ مل (۲)

 فالتخا نم بجعأ انأو - يعشلل تلق :لاق : هظفلو ٩۳( /۱) ىربكلا ننسلا (۳)

 تناحف ةصفح تيب تلحد : رمع نبا نع عفان لاق : - رمع نباو ةريره يبأ
 وبأ لاقو. ةلبقلا لبقتسم ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر فينك تيأرف ةنافتلا نم

 اقدص :يعشلا لاق . اهربدتسی الو ةلبقلا لبقتسی الف طئاغلا مكدحأ ىتأ اذإ :ةريره

 الف نولصی انجو ةكئالم ادابع هلل نإ ءارحصلا يف وهف ةريره يبأ لوق امأ ءاعيمج

 = ال ئبي تیب وه امنإف هذه مهفنك امأو ؛مهربدتسي الو طئاغ الو لوبب دحأ مهلبقتسي



 ۳۷۹ اهننسو ةراهطلا باتک

 نع یسوم نب هللا ديبع انث متاح وبأ انثدح ةملس نب نسحلا وبأ لاق

 :لاق هنع هللا يضر رمع نبا نع عفان نع طانحلا ىسيع
 . ةلبقلا لبقتسم هفينك يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر

 نبا قدصو ةريره وبأ قدص :لاقف يبعشلل كلذ ركذف :ىسيع لاق

 هيف لبقتستو هيف ةلبق ال ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل عنص فينك هنإف رمع

 .هلبق يذلا يف هيلع مالكلا مدقت

 عيكو انث :الاق دمحم نب يلع و ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح (۱۳۰)

 نع “تلصلا يبأ نب دلاخ نع “ءاذحلا دلاخ نع ةملس نب دامح نع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع ركذ :تلاق ةشئاع نع "كلام نبا كارع

 :لاقف قلبقلا مهجورفب اولبقتسي نأ نوهركي موق ملسو

 نم يدع نبال لماكلا يف هدحأ ملو « ١/ 5١ يطقرادلا ننس يق وهو . هيف ةلبق =

 يو ۳4۵ /۱ هب عفان نع ريثك يبأ نب ىيي قيرط نم هدنع وه اف ىسيع قيرط
 . فيعض ةنييع نب بويأ هدنس

 نب دامح راشأ دقو «ةسماخلا نم « لسري ةقث « ءاذحلا « لزانملا وبأ نارهم نب دلاخ (۱)

 لمع يف هلوخد مهضعب هيلع باعو « ماشلا نم مدق امل ريغت هظفح نأ ىلإ ديز

 .( 7١9/١ بيرقتلا ) ع / ناطلسلا

 نم « لوبقم « طساوب زيزعلا دبع نب رمع ةهج نم ناك لصألا يندم «يرصبلا (۲)

 .( 5١5/١ بيرقتلا ) ق / ةسداسلا

 دبع نب ديزي ةفالخ يف تام «ةثلاثلا نم « لضاف ةقث « ندملا « ينانكلا « يرافغلا (۳)

 . (۱۷/۲ بيرقتلا ) ع | ةئاملا دعب  كللا



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز

 .ةلبقلا مقدعقع اولبقتسا اهولعف دق مهارآ

 ؟)ةملس نب دامح نع هدنسم يف يسلايطلا دواد وبآ هاور :تلق

 رفعح نع ركب ييئدح: ریکب نبا لاق: لاق هنأ يراخبلا نع يزلا رکذو
 اذهو فوق ركنت تناك ةشئاع نأ ةورع نع كارع نع ةعيبر نبا

 ؛نسح لوألا دانسالاف ؛حداقب سيل يراخبلا هب للع يذلا اذهو ؟"حصا

 ؛لوهحب تلصلا نب دلاخ نأ معز نم أطخأ دقو نوفورعم تاقث هلاحر

 نع هولقن «ةشئاع نم عمسي مل اكارع نأ ربخلا اذه هب للع ام ىوقأو

 هننس يف ئطقرادلا هاور ,"”هلسم دنع اهنم هعاس تبث دقو ءدمحأ مامإلا

 . 45/١ دوبعملا ةحنم (۱)

 . 1484/١١ فارشألا ةفحت و ۱۵۲ /۲ ريبكلا خيراتلا :رظنا (۲)

 « هنسح نم مهنمو هفعض نم مهنم :نيلوق ىلع ثيدحلا اذه يف ءاملعلا فلتحا (۳)

 :رومأ ىلع كلذ يف اودمتعا هوفعض نيذلاف

 : دا نع هاور دقف . هدنس يف عقاولا بارطضالا :لوألا

 . ٠١١ /۳ يراخبلل ريبكلا خيراتلا يف امك يكذوبتلا ليعامسإ نب ىسوم أ

 )٠٠/١( ننسلا يف ئيطقرادلاو « انه ةحام نبا يف وه امك « حارجلا نب عيكو ب

 ١/ ٠١١. فنصملا يف ةبيش يبأ نبا و ۰۱۳۷ /5 دنسملا يف دمحأو

 ۱ . ۲۱۹ /5 دنسلل يف امك دسأ نب زو ج

 . 50 ١/ يطقرادلا دنع قاحسإ نب یییو د

 .7714 /۱ راثآلا ناعم حرش يف امك ىسوم نب دسأو به

 نع هوور ًاعيمج مهلك < 45 /۱ دوبعملا ةحنم يف امك يسلايطلا دواد وبأ لو

 = كلام نب كارع نع « تلصلا يبأ نب دلاخ نع « ءاذحلا دلاخ نع « ةملس نب دامح



 "مو اهننسو ةراهطلا باتك

 «ةشئاع نم كارع عامسب حرصف مهنع يكذوبتلا ىسوم درفناو « هعفرت ةشئاع نع =

 :هنع هاورف دامح ىلع فلتحا مث

 دلاخ نع دامح ان : لاق ۲۲۷ /5 دنسملا يف امك نيسح نب ليضفلا لماك وبأ أ

 ةشئاع نأ زيزعلا دبع نب رمع نع ثدح اکارع نأ تلصلا يبأ نب دلاخ نع ءاذحلا

 . رمع ةشئاعو كارع نيب لحدأف « هعفرت «تلاق

 دلاخ نع دام انبأ لاق ۱۳۹ /5 دنسملا يف امك دامح نع نوراه نب ديزي هاورو ب

 « ةشئاع نع كارع نع زيزعلا دبع نب رمع نع تلصلا يبأ نب دلاخ نع ءاذحلا

 .كارعو تلصلا يبأ نبا نيب رمع ( لعجف ) «هعفرت

 لاق ۲۳4 /۲ راثآلا يناعم حرش يف امك نوراه نب ديزي نع ةبيش نب يلع هاورو - ج

 ةشئاع نع ةورع نع كارع ثدح تلصلا يبأ نب دلاخ نع ءاذحلا دلاخ نع دام اش

 دامه ىلع ديدش بارطضا اذهف «ريبزلا نب ةورع ةشئاعو كارع نيب لحدأف ,هعفرت

 نكي مل نإ اذه . هيلع ددع قافتال لوألا هجولا : هوجولا هذه نم ححرألا لعلو

 ثيداحألا ةلسلس يف ينابلألا خيشلا كلذ ىلإ راشأ « هسفن دامح فالتخالا ردصم

 .(۳۵/۲) ةفيعضلا

 : ءاذحلا دلاخ ىلع فلتخا ثيح ثيدحلا اذه دنس يف رخآ فالتحا عقوو

 يطقرادلا ننس يف وه امك بيطم نب مساقلاو «رطم نب ىييو ةناوع وبأ هاورف أ

 طقسأف « هعفرت ةشئاع نع كلام نب كارع نع ءاذحلا دلاخ نع هوور )١/۹(

 .هجولا اذه نم تلصلا يبأ نبا دلاخ

 دلاخ نع 70/١ یطقرادلاو ۱۸۳ /5 ده دنع يفقثلا باهولا دبع هاورو ب

 هعباتو « كارعو ءاذحلا نيب الحر دازف «هعفرت ةشئاع نع كارع نع لجر نع ءاذحلا

 .۵5 ۱۳ ريبكلا خيراتلا يف امك بيهو
 يقهيبلاو ) )5۹ /۱) قیطقرادلاو ٣ cA دمحأ دنع مصاع نب يلع هاورو س ج

 = لاق تلصلا يبأ نب دلاخ نع ءاذحلا دلاخ نع )4۲/١« ٩۳( یربکلا ننسلا يف



 تادایز يف امك « ةريغلا نب زیزعلا دبع عامسلاب حیرصتلا نود هعبات « تلصلا يأ

 نیتطوطخلا يف رکذت مل ةدايز يهو - (۱۱۷ /۱) ةحام نبا ىلع ناطقلا نسحلا يبأ

 اذهو -- يقابلا دبع اهركذ امنإو « ةحام نبال يمظعألا ةعبطو مه" و لصألا

 ادانسإ طبضا اذه : لاقو هنم ريخألا هجولا يطقرادلا حجر دلاخ ىلع فالتحالا

 . باوصلا وهو

 هجرخأ دقف . س اهنع هللا يضر  ةشئاع ىلع فوقوم ثيدحلا نأ :ياثلا رمألا

 ركنت تناك ةشئاع نأ ةورع نع كارع نع هدنسب ٠١١( /*) خيراتلا يف يراخبلا

 لأس هنإ : للعلا يف متاح يبأ نبا لاقو . حصأ وهو :لاق « ةلبقلا لبقتست ال : مطوق

 ركذو « رصع تبتک يح ثيدحلا اذه رثأ فقأ لزأ مل :لاقف ثيدحلا اذه نع هابأ

 (۲۹/۱للعلا ) هبشأ اذه :لاقو ءافوقوم ةشئاع نع كلام نب كارع ىلإ هدنس

 يبأ نبا دلاخ هفلاخو « هذه متاح يبأ ةياور يف ةعيبر نب رفعج ثيدحلا فقوف

 لاحر نم وهف «ححرأ هثيدحف تلصلا يبأ نب دلاخ نم قئوأ رفعحو .هعفرف تلصلا

 يف يذمرتلا لاق « نابح نبا ريغ نيربتعملا ةمئألا نم دحأ هقثوي ۸ دلاخو« ةعامجلا

 نع حيحصلاو بارطضا هيف :لاقف ثيدحلا اذه نع ادمحم تلأس :ريبكلا للعلا

 مهو ًاعوفرم ةشئاع تعم كارع نع هيف لاق نم : متاح وبأ لاقو ءافوق نم ةشئاع

 . 8۸ ۳ بيذهتلا ) ًانتمو ادنس هيف

 یو « لوبقم :بيرقتلا يف رجح نبا هنع لاق . تلصلا يبأ نب دلاخ ةلاهج : ثلاثلا

 لاقو « ًافورعم سیل : هللا دبع يبأ نع لالخلا رکذ ... : لاق (4۸ /۳) بیذهتلا

 .فیعض : قحلا دبع لاقو . لوهجم :مزح نبا



 YAY اهننسو ةراهطلا باتك

 .هنع ةجام نبا هاور امك هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هاورو «هحولا اذه نم

 وبرت لاو ًاقباس اهانركذ يلا تاياورلا لكف . ةشئاعو كارع نيب عاطقنالا : عبارلا

 ىسوم نیاور يف الإ ةشئاع نم كارع عامسب اهيف حرصي م اقيرط رشع نا ىلع

 دقو « ًاقيثوتو اددع ناحوجرم امهوفلاخ نم ءازإ اهو « مصاع نب يلعو يكذوبتلا

 عمس نيأ نم كلام نب كارع :لاقو « ةشئاع نم كارع عاه دمحأ مامإلا رکنآ

 نع دحاو ريغ هاور :لاقو « أطخ اذه « ةورع نع يوري ام ؟ةشئاعلو هلام ؟ ةشئاع

 اهيف سيل : ةملس نب دامح نع ًاضيأ دحاو ريغ لاقو « تعم هيف سيل ءاذحلا دلاخ

 ال : نوراه نب ىسوم لاقو ( ۱۱۳ ص متاح يبأ نبال ليسارملا : رظنا ٠١ تعم

 . ۱۷4۷ بيذهتلا ) ةشئاع نم اعام كارعل ملعن

 انه نمو « (57 ١/ نازيملا ) ركنم ربخلا :يهذلا لاق « ثيدحلا ةراكن : سماخلا

 يراخبلا ليلعتل درب تأي ملف ءرظن لحم هللا همحر  يريصوبلا مالك نأ حضتي
 يف هانركذ ام ضقتنم « تاقث مهلك دانسإلا لاجر نإ : هلوقو « هيلع ضرتعا يذلا

 دقو ن نسحلا ةجرد ىلإ ىقري ال للعلا ريثك برطضم ثيدحلاف « تلصلا يبأ نبا

 ةلع هيف نأ ىلإ هخيرات يث يراخبلا راشأ نكل : لاقو يوونلا ثيدحلا نسح

 عوضوملا لوح رظناو (۷۸ /۱) مالسلا لبس : يناعنصلاو (۸۲/۲ عومجملا )
 عامس نم هركذ امو (4۸ /۱) داعملا دازو (۲۲/۱) ميقلا نبال ننسلا بيذمت

 نيحيحصلا لاحر نيب عمجلا يف يسدقملا هيلإ راشأ ملسم دنع ةشئاع نم كارع

 .(4 ١00/1١

 . 1 ةيشاح امهدنع هحيرخت مدقت (۱)
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 لوبلا دعب ءاربتسالا باب (۱ ع)

 نب دمحم انئدحو ح/ عیکو انث دمحم نب يلع انئدح (۱۳۱)

 ؟!دادزی نب ىسيع نع "اص نب ةعمز ان :لاق ()میعن وبأ انث یی

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ؟هيبأ نع نامیلا

 . تارم ثالث هركذ رتنيلف مكدحأ لاب اذإ

 ميعن وبأ انث زيزعلا دبع نب يلع انثدح : ةملس نب نسحلا وبأ لاق

 نع دادزا نب ىسيع نع ليسارملا يف دواد وبأ هاور .هوحن ركذف «ةعمز انث

 هاورو «فیعض ةعمزو قبحص هل حصت ال «دادزي :لاقیو دادزاو « ؟هيبأ

 ان هدنسم يف ددسم هاورو )هجولا اذه نم هدنسم يف دمحأ مامإلا

 . "”هركذف دادزي نب ىسيع ئئثدح حلاص نب ةعمز انث ىسيع

 )١( يف مدقت نيكد نب لضفلا وه )۷۰( .
 دنع هثيدحو «فيعض « بهو وبأ «ةكم ليزن يناميلا «نونلاو ميحلا حتفب :يدنجلا (۲)

 . ( ۲۱۳/۱ بيرقتلا ١ ق س ت دم م /ةسداسلا نم نورقم ملسم

 ق دم / ةسداسلا نم «لاحلا لوهحمج «يسرافلا يناميلا هدادزا وأ دادزي نبا (۳)

 . ( ٠١۳/۲ بیرقتلا )

 نا يسراف ءةزم» فلألا دعبو ةلمهملاو ءافلا حتفب «هءاسف نب دادزي :لاقیو دادزا )٤(

 . (١/00بيرقتلا ) ق دم / لوهجم :متاح وبأ لاقو «هتبحص يف فلتخم

 . © ص ليسارملا (5)

 :متاح وبأ لاقو ۰۲۳۸ ص متاح يبأ نبال ليسارملا يف ثيدحلاو ۳٤۷( /4) دنسملا (9)

 متاح يبأ نبال للعلاو « 591/5 ليدعتلاو حرحلا : رظنا . نالوهب هوبأو ىسيع

 .فيعض ثيدحلاف (4۱/۱)

 .دوقفم ددسم دنسم )۷(



 قیرطلا ةعراق ىلع ءالخلا نع يهنلا باب (۱۵ )
 ينربخأ “بهو نب هللا دبع انث یي نب ةلمرح انثدح (۱۳۲)

 :لاق هثدح "يريمحا ديعس ابأ نأ ؟)حیرش نب ةويح نع "ديزي نب عفان
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ عمسي مل ام ثدحي لبج نب ذاعم ناك

 هب ثدحي ام ورمع نب هللا دبع غلبف ءاوعمس امع تكسيو ملسو

 اذه لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ام هللاو :لاقف

 :ذاعم لاقف «هيقلف اذاعم كلذ غلبف یالخا يف مهيتفي نأ ذاعم كشوأو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدحب بيذكتلا نإ :ورمع نب هللا دبع اي

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم دقل هلاق نم ىلع هما امنإو «قافن ملسو

 :لوقي ملسو
 .قيرطلا ةعراقو «لظلاو «دراوملا يق زاربلا :ثالثلا نعالملا اوقتا

 وأ ثالث ةنس تام « ةرشع ةيداحلا نم «قودص «يرصملا يبيجتلا صفح وبآ )١(

 . ( ٠١۸/١ بيرقتلا) ق س م / نيتئامو نيعبرأو عبرأ

 . ٩۲ ح مدقت (۲)

 ةعباسلا نم «دباع ةقث يرصلا ديزي وبأ «ةفيفخلا ماللاو فاکلا حتفب : يعالكلا ف

 . ( 715/7 بيرقتلا ) ق س د م تح / ةئامو نيتسو نامت ةنس تام

 نامث ةنس تام عباسلا نم «دهاز هيقف تبث ةقث «يرصملا ةعرز وبأ ءيبيجتلا )٤(

 . ( 7١8/١ بيرقتلا ) ع / ةئامو نیس و عست ليقو

 بيرقتلا ) قد / ةلسرم لبح نب ذاعم نع هتياورو ةثلاثلا نم « لوهجم « يماش (5)

۷۲ )2. 

 ب۵



 ذاعم نع هتیاور :امهریغو يذمرتلاو دواد وبآ لاقو .لوهحب :ناطقلا

 .ةلسرم

 قیرط نم ةصقلا نود ثالثلا نعاللا هننس يف دواد وبآ یور :تلق

 ثيدح اذه :لاقو كردتسلا يف مکاحا هاور اذكو « "هب ديزي نب عفان

 . 8 ریره يا ثيدح نم ملسم هج رخأو ()دانسالا حیحص

 م 3F ع ۹ 3

 .(۲۸ /۱) اهيف لوبلا نع 48 يبلا ىف يلا عضاوملا باب « ةراهطلا باتك (۱)

 .هحيحصت ىلع يهذلا هقفاوو « )١17/١( ةراهطلا باتك (۲)

 ثيدحلاو « (557/1) لالظلاو قرطلا يف يلحختلا نع يهنلا باب « ةراهطلا باتك (۳)

 هللا يضر رمع نباو صاقو يبأ نباو رباجو سابع نباو ةريره يبأ نع دهاوش هل

 يل رجح نبا اهيلع مكحلاو اهجيرخت بعوتسا دقو « نسحلا ىلإ اهم ىقري مهنع

 .رظنتلف (۱۰۰/۱) ءاورإلا يف ينابلألاو )١/ ٠٠١( صيخلتلا
 ينب ىلوم «يقشمدلا صفح وبأ «ةلمهم مث ةيناتحت اهدعب ةليقث نونو ةاشع :يسينتلا (4)

 وأ نيتئامو ةرشع ثالث ةنس تام «ةرشاعلا رابك نم ماهوآ هل قودص شاه

 . (۷۱/۲ بیرقتلا) ع /اهدعب

 ةياور «زاجحلا مث ماشلا نكس يناسارفا رذنملا وبآ يميمتلا دمحم نبا (ه)

 نأك :دمحأ نع يراخبلا لاق ءاهببسب فعضف «ةميقتسم ريغ هنع ماشلا لهأ

 نم ماشلاب ثدح :متاح وبأ لاقو ءرخآ نويماشلا هنع يوري يذلا ًاريهز

 ع/ ةئامو نيتسو نيتنثا ةنس تام «ةعباسلا نم هطلغ رثكف هظفح

 .( 5751/١ بيرقتلا )



 ۱۸۷ ذنسو ةراهطلا باتک
 لاق :لاق هللا دبع نب رباح انث :لوقی نسحلا تعس :؟)ماس لاق :لاق

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىوأم افاف ؛اهيلع ةالصلاو قيرطلا داوج ىلع سيرعتلاو مكايإ
 . نعالملا نم اًمإف اهيلع ةجاحلا ءاضقو عابسلاو تايحلا

 يرصبلا طايخلا هللا دبع نبا وه ملاسو ؛ فيعض دانسإ اذه

 قو «ئطقرادلاو نابح نباو متاح وبأو يئاسنلاو نيعم نبا هفعض

 يكملا ركذف نابح نبا امهنيب قرف يكملا هللا دبع نب ملاس هتقبط

 يراخبلا امهنيب ةقرفتلا يف عبتو ءءافعضلا يف يرصبلاو «تاقثلا ين
 نب دمحأو يروثلا نايفس يكلا قثو دقو باوصلا وهو «متاح ابأو

 ناو يكملاو يرصبلا نيب قرفي مل هنأ الإ "يدع نبا هاشمو لبنح
 . ملعأ

 «نانثا امه :ليقو «ةشاكع ىلوم ملاس وهو ؛ةكم لزن ,يرصبلا طايخلا هللا دبع نبا (۱)

 . ( 780/١ بيرقتلا ) ق ت / ةسداسلا نم «ظفحلا ئيس قودص

 لبق ثيدحلا دهاوش نم وهو ٠١5( /۱) صيخلتلا يف رجح نبا هنسح ثيدحلا (۲)
 ءاورإلا يف امك ينابلألا هنسح دقو « اهيلإ ةراشإلا تقبس يلا هدهاوشب ىوقتيو

 .1۲ مقر

 لامكلا بيذمت :رظناو « ١/ ٠١ /۲ ةعماجلا ةخسن « ءافعضلا يف لماكلا (۲)

 . هققحم مالكو ۰ ١١90



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم

 نع يهنلاو ءاضفلا يف زاربلل دعابتلا باب (۱)
 قیرطلا ةعراق ىلع ةالصلا

 نع ةعيهل نبا انث ؟)دلاخ نب ورمع انث ىي نب دمحم انثدح (۱۳۵)

 ىمن ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نأ هيبأ نع اس نع باهش نبا نع “”ةرق

 . اهيف لابي وأ ءاهيلع ءالخلا برضي وأ «قيرطلا ةعراق ىلع ىلصي نأ

 دهاوش نتملل نكل «هخيشو ةعيط نبا فعضل ؛فيعض دانسا اذه

(MDs 
 هححص ۰

 هللا یلص يبلا عم تنك :لاق سنأ نع 2”قاسارخلا ءاطع نع )للا نبا

 ةقن ءرصم ليزن «ينارحلا نيسحلا وبآ «يعازخلا :لاقیو «يميمتلا ديعس نب خورف نبا (۱)

 . ( 1۹/۲ بيرقتلا ) ق خ / نيتئامو نيرشعو عست ةنس تام «ةرشاعلا نم

 يرفاعلا لیئربح نزو «ةيناتحت مث ةحوتفم ةلمهع «ليئوح نب نهرلا دبع نبا (؟)

 نيعبرأو عبس ةنس تام «ةعباسلا نم «ريكانم هل قودص «ىجي هما :لاقي «يرصبلا

 . (۱۲۵/۲ بیرقتلا) 4 م / ةئامو

 . (۱۳۲) مقر ثيدحلا ىلع مالکلا رظنا (۳)
 ةئامو نينامثو سم ةنس تام «ةنماثلا نم ,قودص «ينوكلا «يسفانطلا ةيمأ يأ نبا )٤(

 ۱ . ( ۱۰/۲ بيرقتلا) ع / اهدعب لیقو

 بیرقتلا ) ق / ةنماثلا نم ءروتسم ۰ فاق اهدعب ءارلا حتفب : يقرلا يعجشالا (هر

1/۲( . 

 = مهي قودص لا دبع :لیقو «ةرسيم هيبأ مساو «يناسارخلا نامثع وبآ ملسم يبأ نبا ()



 "8 اهننسو ةراهطلا باتك

 .ًاضوتف ءوضوب اعدف ءاج مث هتحاحل ىحنتف رفس يق ملسو هيلع
 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عم تنك :لاق سنأ ىلإ مدقتلا دانسإلابو

 :لاقف رفس يف

 .مهمأف شیلباب قحلف هيفخ ىلع حسمو أضوتف ؟ ءام نم له

 لاق «ىعحشألا نثملا نب رمع فعضل ؛()فیعض دانسسإ اذه

 نم عمسي مل ءاطع :ةعرز وبأ لاقو (ظوفحم ريغ هثيدح :يليقعلا

 نيثالثو سمح ةنس تام «ةسماخلا نم «سلدیو لسريو ءاريثك

 . (۱۲۳/۲ بيرقتلا ) 4 م / هل جرخأ يراخبلا نأ حصي مل «ةئامو

 دنع هظفلو «مهريغو ةعامجلا دنع هللا دبع نب ريرج ثيدح نم حيحص نتملا (۱)

 :لاقف ؟اذه لعفت :ليقف « هیفخ ىلع حسمو أضوت مث ريرح لاب : لاق ملسم

 لاق . هيفخ ىلع حسمو لاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر معن

 اذه مهبجعي ناك :(ثيدحلا اذه ةاور نم) ميهاربإ لاق :شمعألا

 قراهطلا باتك : ملسم حيحص ) . ةدئاملا لوزن دعب ناك ريرح مالسإ نأل ثيدحلا

 مهریغو ةتسلا دنع ةريغملا ثيدح نمو (۲۲۷ /۱ نيفخلا ىلع حسملا باب

 :"راكذتسالا " باتك يف ربلا دبع نبا رمع وبأ لاق : "ةيارلا بصن " يف يعليزلا لاق

 نع لقنو « ةباحصلا نم نيعبرأ وحن نيفخلا ىلع حسلا #6 يبلا نع ىور
 هو يبلا باحصأ نم نوعبس نئدح :لاق هنأ نسحلا نع انيور :لاق هنأ رذنملا نبا

 اريبك افرط هللا همحر  يعليزلا جرح مث « نيفخلا ىلع حسم و هللا لوسر نأ

 لاو « انه ةجام نبا ظفلل براقم اهظافلأ نم ريثكو قرطلا كلت نم

 . ملعأ

 .5914 /۷ بيذهتلا رظناو ۱۹۰ /۳ يليقعلل ريبكلا ءافعضلا (۲)



 . نيفخلا ىلع حسلا باب يف ثيدحلا اذه أيسو « “سنا

 نع ميلس نب یی انن بساك نب ديمح نب بوقعي انئدح ( )١75

 :ةرم نب ىلعي نع ""بابخ نب سنوي نع ميثخ نبا "
 .دعبأ طئاغلا ىلإ بهذ اذإ ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نأ .

 :يراخبلا هيف لاق بابخ نب سنوي فعضل ؛ فيعض دانسإ اذه

 ناك :نيعم نبا لاقو « رتفم باذك :ئناجزوجلا لاقو .ثيدحلا ركنم

 . ؟"ضفرلا يف ولغي ناك :يليقعلا لاقو «نامثع متشي ناك ءوس لحجر

 دمحأ مامإلاو هحيحص يف ةعزخ نباو ةعبرألا ننسلا باحصأ هاور
 لاق « ةبعش نب ةريغملا ثيدح نم كردتسملا يف مكاحلاو هدنسم يف

 . “لسم طرش ىلع حيحص مكاحلا لاقو «حيحص نسح :يذمرتلا

 .1817 ص يزارلل ليسارملا (۱)
 4 خب /ةسداسلا نم ,ضفرلاب يمرو « ئطخي قودص ن يتوکلا یهالوم يدسألا (۲)

 . ( ۳۸٤/۲ بیرقتلا )

 بيذهتلا عجارو «48 ص يناحزوجلل لاجرلا لاوحأو ۰4۰۸ /4 يليقعلا ءافعض (۳)

۱ . 

 ةراهطلا باتك يف دواد يبأ دنع يريصوبلا هيلإ راشأ امك وهو حيحص ثيدحلا )٤(

  امهنع هللا يضر رباجو ةريغملا ثيدح نم «ةجاحلا ءاضق دنع يلختلا باب

 يبنلا نأ ءاج ام باب « ةراهطلا باوبأ يف ةريغلا ثيدح نم يذمرتلاو )۱/ ١4(

 يبأ نب نمحرلا دبع نع بابلا يفو : لاقو .بهذلا يف دعبأ ةحاحلا دارأ اذإ ناك هيي

 نب لالبو سابع نباو ىسوم يبأو هيبأ نع ديبع نب ىييو رباجو ةداتق يبأو دارق

 باب «ةراهطلا باتك «ةريغملاو دارق يبأ نبا ثيدح نم يئاسنلاو (۳۲ /۱) ثراحلا



 ۳۹ اهننسو ةراهطلا باتک

 نب هللا دبع انث ()يربنعلا میظعلا دبع نب سابعلا انثدح (۱۳۷)

 لالب نع هدج نع هيبأ نع ينزملا هللا دبع نب ريثك انث "'رفعج نب ريثك
 ةجاحلا دارأ اذإ ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ نزملا ثراحلا نبا

 .دعبأ

 هيف لاق فوع نب ورمع نب هللا دبع نب ريثك ؛يهاو دانسإ اذه

 نع هيبأ نع ىور :نابح نبا لاقو «بذكلا ناكرأ نم نكر :يعفاشلا

 ةهج ىلع الإ ةياورلا الو بتكلا يف اهركذ لحي ال ةعوضوم ةخسن هدج

 .؟)بجعتلا

 دارق يبا نباو سنأو ةريغلا ثيدح نم ةجام نبا و (4 /۱) ةحاحلا ةدارإ دنع داعبالا <

 (۱۲۰/۱) ءاضفلا يف زاربلل دعابتلا باب قراهطلا باتک :ثراحلا نب لالبو رباحو

 باتک : رباجو ةريغلا ثيدح نم مكاحلاو (۲۸ /4) ةريغلا ثيدح نم دنسلا يفو

 وهو (۳۰/۱) دارق يبأ نباو ةريغلا ثيدح نم ةعزخ نباو ( ٠٠١ /۱ ر ةراهطلا

 للعلا :رظناو « 84 ص ةريغملا ثيدح نم بختنلا يف امك دیه نب دبع دنسم يف

 نالحر هنم طقس :رجح نبا هنع لاق اذه سنوي ثيدحو 1٩( /۱) متاح يبأ نبال

 ... ( ىلعي نباو لاهنملا ) ىلعي نيبو سنوي نيبو ةحيحص ةخسن يف هتيأر دقو
 . ۱۲۰/۱ فارظلا تكنلا

 نيعبرأ ةنس تام « ةرشع ةيداحلا رابك نم ظفاح ةقث «يرصبلا لضفلا وبأ )١(

 . ( ۳۹۷/۱ بيرقتلا ) 4 م تح /نيتئامو

 ةيداحلا نم « لوبقم « مهو دقف رفعح نب هللا دبع نب ريثك : لاق نمو « يراصنألا (۲)
 .( ٤٤۲/١ بیرقتلا ) ق / ةرشع

 نب ريثك يف يريصوبلا هركذ ام رظناو « هلبق ثيدحلا يف هيلإ ريشأ امك تباث نعملا (۳)



 لوبلاو طناغلل دایترالا باب (۱۷)

 لاهنلا نع شمعألا نع عيكو انئدح دمحم نب يلع انئدح (۱۳۸)

 هيلع هللا یلص يبلا عم تنك :لاق هيبأ نع ةرم نب ىلعي نع ورمع نبا
 .؟)نیتءاشألا كلت تئا : :يل لاقف هتجاح يضقي نأ دارأف ءرفس يف ملسو

 لقف «("راصقلا :ركب وبأ لاق «راغصلا لخنلا نعي :عيكو لاق )

 اتعمتجاف ءاعمتجت نأ امكرمأي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ :امه

 ةدحاو لك عجرتل :امهل لقف امهتئا :يل لاق مث هتحاح ىضقف امهب رتتساف

 . اتعجرف امض :تلقف .اههاكم ىلإ امكنم

 نب ىلعي نم عمسي ۸ ورمع نب لاهنملا نأل ؛فيعض دانسإ اذه

 ملف عيكو نع ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاور :فارطألا يف يزملا لاق «ةرم

 مهو وهو هيبأ نع عيكو لاق :يراحبلا لاق .باوصلا وهو «هيبأ نع :لقي

 دانسإب هوحن ةيابس نب ىلعي ةياور نم دمحأ دنع ىرخأ قرط هلو )یهتنا

 ةيابس قرم نب ىلعي وهو ةيابس نب ىلعيو « هب سأب ال
 همأ

 .(4۲۱/۰۸ بيذهتلا فو ۲۲۱ /؟ نابح نبال نیحورحلا يف هللا دبع =

 )١( ةياهنلا . ةءاشأ ةدحاولا « لخنلا راغص : زمحاو دملاب ءآشألا ١/ ۵۱.

 يف هدحآ ملو هخيش ةبيش يبأ نبا ركب يبأب ديري هلعلو « ۸۲۱ /۲ عيكو دهز :رظنا (۲)
 . هدنسم يق نوكي دقو هل فنصلا

 .۵ 4 ح يف رجح نبا نع يريصوبلا هلقن ام رظناو ۰۳۷۱ /8 فارشألا ةفحت (۳)

 ةريسلا ىلع ريكب نب سنوي ةدايز يف وهو ۱۷۳ - ۱۷۰ /4 قرط نم دنسلا (4)



 ۳۹۳ اهننسو ةراهطلا باتک

 يذمرتلا امهاور مع نبا ثیدح نمو «سنآ ثيدح نم دهاش هلو

 . ؟)مماحبا يف

 للا دبع نب صفح انث «دلیوخ نب ليقع نب دمحم انئدح (۱۳۹)

 نب ىلعي نع “ناوکذ نب دمحم نع “نامهط نب ميهاربإ ٍئئدح

 ىلإ هللا لوسر لدع :لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع "میکح

 .لاب نيح هيكرو كف نم هل يوآ نأ ىح لابف بعشلا

 ركنم :يراخبلا هيف لاق ناوكذ نب دمحم ؛فیعض دانسإ اذه

 طقس :لاقو ءافعضلا يف هداعأ مث «تاقثلا يف نابح نبا هركذو .ثيدحلا

 .)طقرادلاو ,يجاسلاو «يئاسنلا هفعضو «هب جاجتحالا

 يف دانه هحرخأ هنعو ۸۲۱ /۳ عيكول دهزلا فو هب شمعألا قیرط نم ۲۹۷ ص
 . ب ۱۰۱ هدهز

 يبلا ناك : هظفلو ۲۱ /۱ ةجاحلا دنع راتتسالا يف ءاج ام باب « ةراهطلا باتک (۱)

 . لسرم نيثيدحلا الک و . ضرألا نم وندی يح هبوث عفري مل ةحاحلا دارآ اذإ 8

 ةنس تام « ةعساتلا نم قودص ءاهيضاق « يروباسينلا رمع وبآ يملسلا دشار نبا (۲)

 . ( ١185/١ بيرقتلا ) ق س د خ / نیتئامو مست

 ءاجرالا ببسب هيف ملكت برفی ةقث ةکم مث روباسین نکس «يناسارخلا دیعس وبآ 49

 . ۳٩/۱( بیرقتلا) ع/ ةئامو نيتسو نامت ةنس تام «ةعباسلا نم .هنع عجر لاقیو

 هلعج نم مهوو «ديز نب دام دلاو لاخ مهالوم يمضهلبا «يدزألا «يرصبلا )٤(
 . ( ٠١١/۲ بیرقتلا) ق / ةعباسلا نم .فیعض «نينثا

 ق س د م خ / ةسداسلا نم « ةقث « ةرصبلا لیزن «يكملا « مهالوم «يفقثلا (ه)

 . ( ۳۷۸/۲ بیرقتلا )

 (۲۲ /۲) نابح نبال نیحورحاو (۷۹ ١/ ) يراخبلل ريبكلا خیراتلا :رظنا (")



 عقانلا ءاملا ف لوبلا باب (۱۸)

 نب یی انث ؟كرابلا نب دمحم انث «ىجي نب دمحم انثدح )١40(

 هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع عفان نع “ةورف يبأ نبا انث ةزمح

 :ملسو هيلع هللا ىلص
 . "عقانلا ءاملا يف مكدحأ نلوبي ال

 هکر ت ىلع قفتم قاحسإ هما ةورف يبأ نبا ؛فيعض دانسإ اذه

 انثدح نيكد نب لضفلا نع هدنسم يف ةبيش يبأ نبا ركب وبأ هاور

 يف هلصأو «هب ةورف يبأ نبا هللا دبع نب قاحسإ نع مالسلا دبع
 ۱ 357 عا ۱
 نب رباج ثيدح نم ملسم يفو «“ةريره يبأ ثيدح نم نیحیحصلا

 ۰۱9 ٩/ بیذهتلاو ۳4۸ ص قطقرادلل ءافعضلاو « ه5 ص يئاسنلل ءافعضلاو

 ةنس تام «ةرشاعلا رابک نم «ةقث «يشرقلا «يسنالقلا ,قشمد لیزن «يروصلا )١(

 . ( ۲٠٤/۲ بیرقتلا ) ع | نیتئامو ةرشع سم

 تام «ةعبارلا نم كورتم «يندملا مهالوم ۰ يومألا ةورف يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ (۲)

 . ( 05/١ بیرقتلا) ق ت د / ةئامو نيعبرأو عبرأ ةنس

 . ۱۰۸ /۵ ةياهنلا : رظنا . عمتجملا : عقانلا ءاملا (۳)

 حيحص فو (۳4۵/۱) مئادلا ءاملا يف لوبلا باب « ءوضولا باتك :يراخبلا حيحص (4)
 يف وهو « (۲۳۰ )١/ دكارلا ءاملا يف لوبلا نع يهنلا باب « ةراهطلا باتك: ملسم

 يف لوبلا ةيهارك يف ءاج ام باب « ةراهطلا باتك : هحولا اذه نم يذمرتلا ننس

 = لوبلا نع يهنلا باب ... ةراهطلا باتك : ةجام نبا و « (۱۰۰ )١/ دكارلا ءالل



 ۲۹ ۱ اهننسو ةراهطلا باتک

 .مئادلا ءاملا :اولاق مهلک و “هللا دبع

 لوبلا نم ربقلا باذع رثکآ باب )۱٩( 
 ناوع وبأ انث « نافع انث بیش يبأ نب ركب وبأ انئدح (۱4۱)

 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع ءشمعألا نع

 :ملسو هيلع

 .لوبلا نم ربقلا باذع رثكأ

 «نيحيحصلا يف مه جتح مهرخآ نع هلاجر ؛حیحص دانسا اذه

 هاورو کهقیرط نم ةجام نبا هقاس امك هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هاور

 نع قارولا يلع نب دمحم نع رافصلا يلع يأ نع هننس يق يطقرادلا

 دكارلا ءاملا يف لوبلا باب «ةراهطلا باتك : دواد يبأو ۱۲4(  /۱) دكارلا ءاملا يف ٠

 . (۱۱/۱) مئادلا ءاملا باب « ةراهطلا باتك: يئاسنلاو « 1 1١/

 . (۲۳۵/۱) ةراهطلا باتك يف (۱)

 رابك نم «تبث ةقث «يرصبلا رافصلا نامثع وبأ «يلهابلا هللا دبع نب ملسم نبا (۲)

 . (۲۵/۲ بيرقتلا ) ع | نيتئامو ةرشع عست ةنس تام « ةرشاعلا

 روهشم ةناوع وبأ زازبلا يطساولا يركشيلا ؛ةلمهم مث ةمجعملا ديدشتب حاضو (۳)
 ع/ ةئامو نيعبسو تس وأ سمح ةنس تام ةعباسلا نم «تبث ةقث «هتينكب

 . (۳۳۱/۲ بيرقتلا )

 قيرط نم يرحآلل ةعيرشلا يف وهو ۱۲۲/۱ لوبلا نم يقوتلا يف « ةراهطلا باتك (4)
 . ۳۱۳/۱ هیحأو ةبيش يبأ نبا



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 نع مصألا بوقعی نب دمحم نع كردتسلا ين مکاحا هاورو "هب نافع

 دهاش هلو « هرکذف نافع نع - نادمح هبقلو - قارولا يلع نب دمحم

 يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور سابع نبا ثيدح نم

 كردتسملا يف مكاحلاو هدنسم يف رازبلا هاورو «ةجام نباو يذمرتلاو

 نم ةعامج نع هوحن يور :رازبلا لاق «ةريره يبأ ثيدحل ادهاش هلعجو

 .؟ةفلتخ ظافلأب اعوفرم ةباحصلا

 هنإ :لاق هنأ يراخبلا نع درفملا للعلا باتك يف يذمرتلا ىكحو

 يبأ نع دامح نب یی قيرط نم هننس يف يقهيبلا هاورو «©”حيحص ثيدح

 . هب ةناوع

 . (۳۸۹ ۰۳۸۸ ۳۲۰/۲) ده دنسم رظناو. (۱۲۸/۱) (۱)

 ۸و ةلع هل فرعأ الو نیخیشلا طرش ىلع حیحص :لاقو ۱۸۳/۱ ةراهطلا باتک (۲)

 . هاجرخي

 ۳۱۷/۱ هلوب نم رتتسی ال نأ رثابکلا نم باب ءوضولا باستک :يراخبلا (۲)

 هنم ءاربتسالا بوحوو لوبلا ةساحن ىلع لیلدلا باب قراهطلا باتك :ملسسمو

 ۰۲۵/۱ لوبلا نم ءاربتسالا باب «ةراهطلا باستک : دواد وباو ۱

 باوبآ :يذمرتلاو « 7/١ لوبلا نع هزستلا باب « ةراهطلا باتک : يئاسنلاو

 تراهطلا باتک :ةحام نبا و ۰۱۰۲/۱ لوبلا يف دیدشتلا يف ءاج ام باب «ةراهطلا

 باتک :كردتسلا يف مكاحلاو ۱۲/۱ رازبلاو ۱۲/۱ لوبلا يف دیدشتلا باب

 . ۱۸۳/۱ ةراهطلا

 . لوبلا يف دیدشتلا باب ( 1/۷ ق) درفلا للعلا یر

 ۱۰/۱ لوبلا نع يقوتلا باب ةراهطلا باتک (ه)



 ۹۷ اهننسو ةراهطلا باتك

 نب دوسألا انث «عيكو انث بيش يبأ نب ركب وبآ انئدح(۱4۲)

 هللا ىلص يبلا رم :لاق ةركب يبأ هدج نع ("رارم نب رحب یئدح ()نابیش

 :لاقف «نيربقب ملسو هيلع

 لوبلا يف بذعيف امهدحأ امأ ؛ريبك يف نابذعي امو نابذعيل ام
 .ةبيغلا يف بذعیف رخآلا امأو

 تنك :لاق هظفلو «ةدايزب دانسإلا اذهب هدنسم يف ةبيش يبأ نبا هاور

 :لاقف نيربق ىلع رمف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم يشمأ

 لحرو انآ تيعسف :لاق ؟ "”ةديرجب يتأي نم :لاق «نابذعيل ام

 مث ؛ةدحاو اذ ىلعو ةدحاو اذ ىلع سرغف اهسأر نم اهقشف اهب هانيتأو

 ةبيغلا يفل نابذعي نإ ءيش امهتلولب نم يقب ام امهيلع ففخي هلعل :لاق

 .لوبلابو

 نع ميهاربإ نب ملسمو مشاه ئب ىلوم ديعس وبأ هاور :يزملا لاق

 يبأ نع ةركب يبأ نب نمحرلا دبع نع رارم نب رحب نع نابيش نب دوسألا
 يق يناربطلاو هدنسم يف دمحأ مامإلا هاور اذكو )باوصلا وهو ةركب

 | ةئامو نيتس ةنس تام« ةسداسلا نم دباع ةقث «نابيش ابأ یکی يرصب يسودسلا (۱)

 . ( ۷١/١ بيرقتلا ) ق س د م خب

 ذاعم وبآ يفقثلا ةركب يبأ نب نمحرلا دبع نبا ءارلا ديدشتو ميملا حتفب :رارم نبا (۲)

 . ( ۱۹۳/۱ بیرقتلا ) ق /ةسداسلا نم ؛هرحآب طلتخا قودص يرصبلا

 . (۲۵۷/۱ةیاهنلا) ديرج اهعمجو ةفعسلا : ةديرجلا (۳)

 )٤( فارشألا ةفحت رظنا )۳۷/۹( .

۱۳۷ 



 هاور اذکهو :تلق تحام نبا ةياور نم نهرلا دبع طقسو ۲۲ طسوألا

 .هنع هحام نبا هاور امك ) هفنصم ین ةبيش يبأ نبا

 نایب مدقتو مهریغو ةتسلا دنع  هنع هللا يضر س سابع نبا نع تباث ثيدحلاو

 : لاق يراخبلا دنع هظفلو « هلبق ثيدحلا يف كلذ

 ناكف امهدحأ امأ ؛ريبك يف نابذعي امو « نابذعيل امهإ » :لاقف نيربقب هَ يبلا رم

 اهقشف ةبطر ةديرح ذخأ مث « ةميمنلاب يشع ناكف رحآلا امأو «لوبلا نم رتتسي ال

 ففخي هلعل :لاق ؟اذه تلعف ۸ هللا لوسر اي :اولاق «ةدحاو ربق لك يف زرغف نيفصن

 . « اسبيب مل ام امهنع

 .(۳۲۲/۱) ءوضولا باتک

 ديح دانساب ةركب يبأ ثیدح نم يناربطلاو دمحألو :يقارعلا لاقو ۳۰ /۰ دنسلا (۱)

 . (۱4۲ /۳ ءایحالا جیرخت )

 . (۳۹ /۰) دمحأ دنسم يف كلذك وهو (۱۲۲ /۱) فنصلا (۲)



 ۲۹۹ اهننسو ةراهطلا باتک

 لوبي نم ىلع مسی له باب (۲۰)
 يعازوألا ان يلع نب ةملسم انث «رامع نب ماشه انئدح (۱۳)

 يبلا ىلع لحجر رم :لاق ةريره يأ نع ةملس يبأ نع ریثک يبأ نب ىي نع
 برض غرف املف «هيلع دري ملف هيلع ملسف لوبي وهو ملسو هيلع هللا ىلص
 .مالسلا هيلع در مث مميتف ضرألا هيفكب

 وبأو يراخبلا هيف لاق «يلع نب ةملسم فعضل ؛فیعض دانسإ اذه

 يديبزلاو يعازوألا نع يوري :مكاحلا لاقو «ثیدحا ركنم :ةعرز

 .تاعوضوملاو تاركنملا

 نب رجاهلا ثيدح نم ةجام نباو يئاسنلاو دواد وبأ هاور :تلق

 نأ دعب يذمرتلا لاق .“اضوت نح هيلع دري ملف :ظفلب اعوفرم ذفنق

 نع بابلا يقو :لاق .بابلا اذه يف يور ءيش نسحأ اذه :هححص

 .)ءاربلاو رباجو ءارفغلا نب ةمقلعو ةلظنح نب هللا دبعو ذفنق نب رجاهملا

 «يطالبلا يقشمدلا ديعس وبأ «نونلا مث ةمجعلا نيشلا حتفو ءاخلا مضب :يشخلا )١(

 . 549 /؟بيرقتلا ) ق/ ةئامو نيعست ةنس لبق تام « ةنماثلا نم «كورتم

 . 1145/٠١ بيذهتلا يف هنع يريصوبلا هركذ ام رظناو

 :يئاسنلاو (۲۳/۱) ؟لوبي وهو مالسلا ديأ باب « ةراهطلا باتك: دواد يبأ دنع (۲)

 باتك :ةحام نبا و « (8 )١/ ءوضول دعب مالسلا در باب. « ةراهطلا باتك

 . (۱۲۰/۱) لوبي وهو هيلع ملسي لحرلا باب «ةراهطلا
 لوبي وهو ## يبلا ىلع ملس ًالجر نأ :ظفلب رمع نبا ثيدحل يذمرتلا حيحصت (۲)

 = ملو )١/ ١5١( ةراهطلا باتك : حيحص نسح ثيدح اذه : لاقو « هيلع دري ملف



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز
 مشاه نع سنوي نب یسیع ان ءديعس نب ديوس انئدح )۱٤٤( ۱ 4 ۲ ۲

 نأ هللا دبع نب رباح نع «لیقع نب دمحم نب هللا دبع نع "دیربلا نبا

 هل لاقف هيلع ملسف «لوبي وهو ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ىلع رم الجر

 كلذ تلعف نإ كنإف «يلع ملست الف ةلاحلا هذه لثم ىلع ينتيأر اذإ

 .كيلع درأ مل

 نب ىسيع نع عباتم هلف هب درفني مل اديوس نأل ؛ نسح دانسإ اذه
 ۰ r) ع 8 1

 . هريغو "ىلعي يبأ دنسم يف سنوي

 يف دهاش ثيدحللو يريصوبلا هركذ امك هيلإ راشأ امنإو رحاهملا ثيدح جرخي =

 هيقلف لمج رئب وحن نم هو يبلا لبقأ » : ظفلب میهج يبأ ثيدح نم نيحيحصلا

 هيديو ههجوب حسمف رادجلا ىلع لبقأ ىح يو يبلا هيلع دري ملف هيلع ملسف لحر

 «ضيحلا باتك : ملسمو )١/ ٤٤١( مميتلا باتك : يراخبلا « مالسلا هيلع در مث

 . يراخبلل ظفللاو (۲۸۱ /۱) مميتلا باب

 تام «ةنماثلا نم نومأم ةق ًاطبارم ماشلا لزن فوك « يعيبسلا قاحسإ يبأ نبا (۱)

 . ( ۱۰۳/۲ بیرقتلا ) ع / ةئامو نیعستو یدح) ةنس لیقو « نینامنو عبس ةنس

 ةقن «يفوكلا يلع وبآ « ةنكاس ةيناتحت اهدعب ءارلا رسک و ةدحولا حتفب : دیربلا نبا (۲)

 . ( ۳۱4/۲ بیرقتلا ) ق س د / ةسداسلا نم « عیشتلاب يمر هنأ الإ

 اذه یور ملعأ ال : يبأ لاق :لاقو (۳۶/۱) متاح يبأ نبال للعلا ف یسیع ثيدح (۳)

 درفت رضي الف ةقث مشاهو : تلق .ىهتنا ديربلا نب مشاه ريغ دحأ ثيدحلا

 دنع نسح قيرط نم دهاش ثيدحللو ءامب يمر يلا ةعدبلاب هل ةقالع ال ثيدحلاو

 . رباج ثيدح وحنب رمع نبا ثيدح نم (۲۳/۱) دوراجلا نبا



 ۳۰۹ اهننسو ةراهطلا باتك _

 ءاملاب ءاجنتسالا باب (۲۱)

 نع «روصنم نع صوحألا وبأ انث «'يرسلا نب دانه انثدح (۱40)

 :تلاق ةشئاع نع "”هوسألا نع ؟”هيهاربإ

 سم الإ طق طئاغ نم جرح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر ام

 .ءام

 يور دقو )هب صوحألا يبأ ثيدح نم هحيحص يف نابح نبا هاور

 دبع نع ةماسأ يبأ نع هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هاور ءاذه فلاخي ام ةشئاع نع

 يبلا قلطنا :تلاق ةشئاع نع هيبأ نع ةكيلم يبأ نبا نع مأوتلا ىج نب هللا

 ءام :لاقف ؟رمع اي اذه ام :لاقف ءاع رمع هعبتاف لوبيل ملسو هيلع هللا ىلص

 ۲۸ ۰ اذکو .ةنس تناكل تلعف ولو أضوتأ نأ تلب املك ترمأ ام :لاقف «هب أضوت

 وبأ هاورو «ةشئاع نع ةكيلم يبأ نبا قيرط نم هدنسم يف دمحأ مامإلا هاور

 .؟ )كلام نب سنآ تیدح نم دواد

 . هنم رباج دنسم يف ىلعي يبأ دنسم نم عوبطلا يف هدجآ لو

 4 م خع /نیتئامو نيعبرأو ثالث ةنس تام. ةرشاعلا نم «ةقث نیفوکلا يرسلا وبآ (۱)

 . (۳۲۱/۲ بیرقتلا )

 نم « ًاريثك لسري هنأ الإ ةقث « هیقفلا ءفوكلا نارمع ربأ «يعخنلا سيق نب ديزي نبا (؟)

 . ( 45/١ بيرقتلا ) ع / ةئامو نيعستو تس ةنس تام « ةسماخلا

 . ٠١4 يف مدقت يعخنلا سيق نب ديزي نبا وه (۳)

 )٤( مقر دراوملا ۰۱۱۵

 ٩ ٩۵ دمحأو 20 4/١ ءاملاب هركذ سمي مل لاب اذإ ناك نم باب قراهطلا باتك :فنصملا (ه)

 5 ثيدح نمو « ءاربتسالا باب « ةراهطلا باتک : ةكيلم يبأ نبا ثیدح نم هدنع وه (1)



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز يف ةجاجزلا حابصم ۲

 ءاجنتسالاو لسغلاو ءوضولا نيب عمجا باب (۲۲)

 لاحر هيف ل تلزن امل ةيآلا هذه نأ نيه كلام نب سنأ و هللا دبع نبا

 هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق ۳6 نیرهطلا بحي هللاو اورهطتم نأ نوبحي
 :ملسو

 ؟مکر وهط امف روهطلا يف مكيلع ىثأ دق هللا نإ راصنألا رشعم اي

 كاذ وه :لاق .ءاملاب يجنتسنو «ةبانحلا نم لستغنو «ةالصلل أضوتن :اولاق

 كردي مل ةحلطو «فيعض ميكح يبأ نب ةبتع ؛فیعض دانسإ اذه

 ميكح يبأ نب ةبتع قيرط نم ىقتنملا ق دوراجلا نبا هاور 20بويأ ابأ

 . تاقث هدانسإ لاحر ثيدحلاو ۰۳۸ /۱ ءاملاب ءاجنتسالا يف باب « سنأ

 قودص «نونلا ديدشتو ةنكاس ءار امهنيبو لادلاو ةزمحلا مضب : يندرألا سابعلا وبأ (۱)

 4 خع | ةئامو نيعبرألا دعب روصب تام «ةداسلا نم ًاريثك عطخي

 . ( 4/۲ بيرقتلا )

 ع /ةعبارلا نم قودص «ةكم لزن فاكسإلا نايفس وبأ يطساولا (۲)

 .(۳۸۰/۱ بيرقتلا)

 . ۱۰۸ ةيآ ةبوتلا ةروس (۲)

 . ٠٠١ ص يزارلل ليسارملا رظنا (4)



 ¥ اهننسو ةراهطلا باتك

 ميكح يبأ نب ةبتع قيرط نم كردتسلا يف مكاحلا هاورو «هنتمو هدانسإب

 بویآ يبأ نع ةروس يبأ قيرط نم اضيأ هاورو ) ؟"هححصو كلذك

 يبأ نع يوري ةروس وبأو یالاب ءاجنتسالا ىلع ثيدحلا نم ارصتقم طقف

 ©”(تاقثلا يف نابح نبا هركذو .لوهجم :ئطقرادلا لاقو «ريكانم بويأ

 لاقو «ةريره يبأ ثيدح نم ةجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هاورو

 . ”"هجولا اذه نم بيرغ :يذمرتلا

 )١( ىقتنملا ١/  » 74ةراهطلا باتك : كردتسملاو ١/ ٠٠١. يهذلا هقفاوو .

 نم هتنظم يف ةروس يبأ ثيدح ىلع رثعأ مو "ه " نم نيسوقلا نيب ام طقس (۲)

 ءافعضلا رظناو «بيذهتلا يف هتمجرت يف دوحوم هيف هلقن امو « مكاحلا نم ع وبطملا

 . 1٠١ ص يطقرادلل

 :يذمرتلاو « ۳۸ /۱ ءاملاب ءاجنتسالا يف باب « ةراهطلا باتك : دواد يبأ دنع (۳)

 ءاملاب ءاجنتسالا باب « ةراهطلا باتك : ةحام نبا و ۲۸۰ /۵ ريسفتلا باتك

 هححص دقو «هقرط ددعتل تباث ةبراقتلا هظافلأب ءابق لهأ يف ثيدحلاو ۱۲۸ ۱

 عومحا يف امك هذه ةحام نبا ةياور يوونلا ححصو « ۸4 /۱ ءاورالا يف ينابلألا

۲ ۱۰۳ . 



 رهشلا ضوع.د قیقحت - یریصوبلل ةجام نبا دئاوز

 هتدعقم لسفی مک باب )۲۳)

 رباج نع ("كيرش نع عیکو انث ءدمحم نب يلع انثدح (۱۶۷)

 هللا ىلص يبنلا نأ ةشئاع نع ("يحانلا قيدصلا يبأ نع ””يمعلا ديز نع

 ثالث هتدعقم لسغي ناك ملسو هيلع

 .اروهطو ءاود هاندجوف هانلعفف :رمع نبا لاق

 ناميلس نب ميهاربإو متاح وبأ انث :ةملس نب نسحلا وبأ لاق

 . هوحن كيرش انث ميعن وبأ انث الاق يطساولا

 نو يفعجلا وه رباجو .فیعض وهو يمعلا ديز هيف دانسإ اذه

 لاق « ةدئازو نایتخسلا بويأ هبذك دقف يروثلا نايفسو ةبعش هقثو

 يلو ذنم هظفح ريغت اريثك ئطخي قودص هللا دبع وبأ يفوكلا يعخنلا هللا دبع نبا (۱)

 ةنماثلا نم « عدبلا لهأ ىلع اديدش « ادباع الضاف الداع ناكو ةفوكلاب ءاضقلا

 . ( ٠١۱/۱ بيرقتلا ١ 4م تح | ةئامو نيعبسو نامت وأ عبس ةنس تام

 تام ةسماخلا نم «يضفار فيعض يفوكلا هللا دبع وبأ يفعحلا ثراحلا نب ديزي نبا (۲)

 ق ت د/نيئالثو نيتنثا ةنس ليقو «ةئامو نيرشعو عبس ةنس

 . ( ١77/١ بيرقتلا )

 ةرم هيبأ مسا لاقي قاره يضاق يرصبلا يمعلا يراوحلا وبأ يراوحلا نب ديز (۳)

 . ( ۲۷٤/١ بيرقتلا ) ٤ / ةسماخلا نم «فيعض

 ع | ةئامو نان ةنس تام ةثلاثلا نم ةقث « سيق نبا :ليقو «ورمع نب ركب )٤(

 . ( 1١١5/١ بيرقتلا )

 . ةجام نبا ننس يوار ناطقلا (5)



 ۳۰۰ اهنتسو ةراهطلا باتک

 ب/ ۲۸ ريغ هبذكو يفعجلا رباح نم بذكأ تیر ام :ةفينح وبأ مامإلا

 هدانساب عیک و نع هدنسم يف ىندعلا رمع يبأ نب یی نب دمحم هاورو

 (؟)هنتمو

 . 1/۲ بیذهتلا رظنا ()

 . دوقفم رمع يبأ نبا دنسم (۲)



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ”ه5

 ةينآلا ريمخت باب (۲۶)

 انث :الاق )میکح نب یو )لضفلا نب ةمصع انئدح (۱۶۸)

 يبأ نبا انبأ “”تيرخلا نب شيرح انث ""ةصفح يأ نب ةرامع نب يمرح
 :تلاق ةشئاع نع ةكيلم

 ليللا نم ةينآ ةثالث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل عضأ تنك

 .هبارشل ءانإو « هكاوسل ءانإو هروهطل ءانإ : ةرمخم

 "هفعض ىلع قفتم تيرخلا نب شيرح فيعض دانسإ اذه

 . ٍتأيسو ةبرشألا باتك يف دانسإلا اذب ثيدحلا اذه اًضيأ فنصملا دروأ

 دقو 5

 «ةرشع ةيداحلا نم «ةقث دادغب لیزن «يروباسينلا لضفلا وبآ «نونلا مضب :يريمنلا (۱)
 .(۲۱/۲ بیرقتلا) ق س / نیتئامو نیسم ةنس تام

 نم «فنصم دباع ظفاح ةقث ,يرصبلا دیعس وبأ ةروسکلا واولا دیدشتب :موقلا (۲)

 . ( ٠٤٥/۲ بیرقتلا) ق س دا نیتئامو نیسمهو تس ةنس تام قرشاعلا

 نیتئامو ىدحإ ةنس تام «ةعساتلا نم «مهي قودص «حور وبآ  ةصفح يبأ نبا (۳)

 . ( ٠١۹/۱ بیرقتلا) ق سد م خ/

 ريبزلا وحآ «ةانثم هرحآو ةروسکلل ءارلا دیدشتو ةمجعلا رسکب :تيّرخلا نب شيرح (4)
 .( ١50/١ بیرقتلا) ق / ةعباسلا نم « فیعض «يرصب

 جتحي ال : متاح وبأ لاقو « ثيدحلا يهاو : ةعرز وبآ لاقو  رظن هيف :يراخبلا لاق (5)

 بیذهتلاو ۰۲۹۳ /۳ لیدعتلاو حرجلاو ۰ ۱۱ /۳ ریبکلا خیراتلا :رظنا . هئيدحب

۲ ۰۱ 



 ۳۷ اهننسو ةراهطلا باتک

 دحأ ىلإ هتقدص الو هروهط لكي ال باب (۲۰)

 (؟مثیفا نب رهطم انث دیلولا نب دابع ردب وبأ انثدح )۱6٩(
 :لاق سابع نبا نع "”يعبضلا ةرمج يبأ هيبأ نع ةرمج يبأ نب ةمقلع انث

 الو ,دحأ ىلإ هروهط لكي ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك

 .هسفنب اهالوتي يذلا وه نوكي اب قدصتي ىلا هتقدص

 نب رهطمو )لوهج ةرمج يبأ نب ةمقلع فيعض اذه

 نم ةحام نباو (ىرغصلا) يف يئاسنلا هاور :تلق "فیعض مشيهلا

 هللا ىلص هللا لوسر ىلع تبكس :لاق اًعوفرم ةبعش نب ةريغملا ثيدح

 نبا ثيدحل فلاخم اذهف «ثيدحلا ؟"كوبت ةوزغ يف أضوت نيح ملسو هيلع

 نم «كورتم «يرصبلا يئاطلا جاجحلا نب مئيهلا نبا «ةحوتفملا ءاملا ديدشتب :رهطم (۱)

 . ( ٠٠٤/۲ بيرقتلا ) ق / ةعساتلا

 بيرقتلا ) ق / ةعباسلا نم «لوهجم « ةدحوملا حتفو ةمجعلا مضب :يعبضلا (۲)

. 

 «ناسارخ ليزن «يرصبلا ميجلاب «ةرمج وبأ :يعبضلا ماصع نب نارمع نب رصن وه (۲)
 ع | ةئامو نيرشعو نان ةنس تام «ةثلاثلا نم «تبث ةقث «هتينكب روهشم

 .(۳۰۰/۲ بيرقتلا )

 )٤( نازيملا ) . لقم روتسم يرصب : يهذلا هنع لاق ۳/ ۱۰۸ .

 . ۸۰/۱۰) بيذهتلا رظنا . ًادج فيعض لب (ه)

 هل ظفللاو  ءوضولل لحرلا ىلع ءاملا مداخلا بص باب « ةراهطلا باتك : يئاسنلا (5)



 نبا دمحأ هاور ةشئاع ثيدح نم دهاش سابع نبا ثيدحلو ءاذه سابع

 . ؟ةرشعلا ديناسملا دئاوز يف هتدروآ امك هدنسم يف عینم

 بصیف هئوضو ىلع نيعتسي لجرلا باب « ةراهطلا باتک : ةحام نبا و 0۱۳/۱) <

 . (۱۳۷ /۱) هيلع

 لكي ال باب « ةراهطلا باتک : ةرشعلا ىلع دئاوزلا رظناو دوقفم عینم نبا دنسم (۱)

 . دحأ ىلإ هتقدص الو هروهط



 ۳۰۹ اهننسو ةراهطلا باتک

 ةرفا غولو نم ءوضولا باب (۲۳)

 "بوت نب ليعامسإو رجح وبآ عفار نب ورمع انئدح (۱۵۰)

 نع “ةرمع نع “ةئراح نع (!ةدئاز يبأ نب ایرکز نب ىيجي انث الاق
 :تلاق ةشئاع

 دق دحاو ءانإ نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو انأ أضوتأ تنك

 .كلذ لبق ةرهلا هنم تباصأ

 دواد وبأ هاورو لاجرلا يبأ نبا ةثراح فعضل ؛فيعض دانسإ اذه

 يبأ ثيدح نم دهاش هلو ۰ °” ظفللا اذه ريغب هحولا اذه نم ئطقرادلاو

 ةرشاعلا نم «تبث ةقث «ميحلا نوكسو ةلمهملا مضب : رجح وبأ يلجبلا يييورقلا (۱)

 . ( 1٩/۲ بيرقتلا ) ق / نيتئامو نیئالئو عبس ةنس تام

 نم «قودص «نيوزق لزن مث «فئاطلا نم هلصأ يزارلا لهس وبأ وأ ناميلس وبأ (۲)

 . ( 5/١ بيرقتلا ) ق / نيتئامو نيعبرأو عبس ةنس تام «ةرشاعلا

 نينامنو عبرأ وأ ثالث ةنس تام «ةعساتلا رابك نم «نقتم ةقث «يفوكلا ديعس وبأ (۲)

 . ( ۳٤۷/۲ بيرقتلا) ع | ةئامو

 نم «فيعض «يندملا «يراخبلا مث «يراصنألا ميجلا مث ءارلا رسکب:لاحرلا يبأ نبا )٤(

 . ( ٠٤١/١ بيرقتلا ) ق ت / نيعبرأو نامث ةنس تام «ةسداسلا

 لبق تتام ةئلاثلا نم «ةقث «ةشئاع نع ترثکا «ةيندملا ةيراصنألا نمحرلا دبع تنب (5)

 . ( ۲۰۷/۲ بيرقتلا ) ع/ اهدعب لاقيو ةئاملا

 ادنس هلثع ةدئاز يبأ نبا قيرط نم نيطقرادلا يف وهو دواد يبأ يف هدحأ مل (5)



۳ 

 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۰

 بابلا اذه يف ءيش نسحأ وهو حیحص نسح :لاقو يذمرتلا هاور ةداتق

 ملسو هيلع هللا یلص يبلا باحصأ نم ءاملعلا رثکآ لوق وهو :لاق

 ةرفا روسب اوري ۸ قاحسإو دمحأو يعفاشلا مهنم مهدعب نمو نيعباتلاو
 , ()اسأب

 انث ؟دیحا دبع نب هللا ديبع انث راشب نب دمحم انئدح (۱۵۱)

 لاق :لاق ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع هيبأ نع دانزلا يبأ نب نهرلا دبع

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 .تيبلا عاتم نم األ ؛ةالصلا عطقت ال ةرها

 نم ## يبنلاو انأ لستغأ تنك : ظفلب هدنسب ةثراح قيرط نمو ۰ 59 ۱ ًانتمو

 . 1٩ /۱ كلذ لبق ةرحلا هنم تباصأ دق ءانإ

 ابأ نأ هيفو ۲۲ ١/ ءوضولل روهطلا باب « ةراهطلا باتك : أطوملا يف ثيدحلا )١(

 نح ءانإلا اه یفصأف هنم برشتل ةره تءاجف اءوضو هل تبكسف اهيلع لحد ةداتق

 :تلقف :تلاق ؟يحأ ةنبا اي نيبجعتأ :لاقف هيلإ رظنآ نآرف : ةشبك تلاق تبرش

 نیفاوطلا نم يه امنإ  سجنب تسيل اإ » :لاق ## هللا لوسر نإ :لاقف معن
 روس يف ءاج ام باب « ةراهطلا باوبأ يذمرتلا دنع وهو « « تافاوطلا وأ مکیلع

 :يئاسنلاو « 50/١ ةرفا روس باب « ةراهطلا باتک : دواد يبأو ۱۵۳ /۱ ةرهلا

 باب « ةراهطلا باتك: ةحام نبا و ۱۲ /۱ ةرطا روس باب « ةراهطلا باتک

 :رظناو ۷۰/۱ يطقاردلاو ۰۱۳۱/۱ كلذ يف ةصحرلاو ةرفا روسب ءوضولا
 . ۳۱/۱ فنصلل يف ةبيش يبأ نبا و « 4۱ /۱ ریبلا صیخلتلا

 ع | نيتئامو عست ةنس تام « ةعساتلا نم «قودص «يرصبلا يلع وبأ « يفنحلا (۲)

 . ( ٥۳١/١ بیرقتلا )



 ۳ ۱ اهننسو ةراهطلا باتک
7 

 ثيدح نم كردتسملا ي مكاحلاو (1) هحيحص 11 ةعرزخ نبا هاور

۲ 8 8 

 نم ةرفا :ظفلب اعوفرم ةريره يبأ نع ةمركع نع ناب نب مكحلا قيرط
 .©20تيبلا عاتم

 .افوقومو ًاعوفرم ۲۰ ۲ يلصلا يدي نيب رفا رورم باب (۱)

 نمحرلا دبعب هداهشتسال ملسم طرش ىلع حیحص : لاقو ۲۵6 /۱ ةالصلا باتک (۲)"

 . هاحرخي لو بهو نبا ثیدح نم هريغب ًانورقم

 نبا فنصم يف ةمرکع قیرط نم وهو ۰ ۲4۹/۱ ةرحلا روس باب « ةراهطلا باتک (۳)
 . 44 ١/ عفابا فیعض يف امك . فیعض : ينابلألا لاق ۳۱ /۱ ةبيش يأ



 ةأرملا ءوضو لضف نم لسغلا باب (۲۷)
 نب قاحسإ و ىيحي نب دمحمو (۳نثلا نب دمحم انثدح (۱۵۱) ۹

 سابع نبا نع ةمرکع نع كام نع كيرش انث دواد وبآ انث :اولاق روصنم

 :ملسو هيلع هللا یلص يبلا جوز ةنوميم نع

 . ةبانحلا نم اهلسغ لضفب أضوت ملسو هيلع هللا یلص يبلا نأ

 اورک ذی ملف هجولا اذه نم “ةعبرألا ننسلا باحصأ هاور :تلق

 حیحص نسح ثیدح :يذمرتلا لاق «هتجرحآ اذهلف ةنومیم ثيدح

 نع اضيأ هاورو كلوب كامس نع صوحألا يبأ نع ةبيش يبأ نبا هاور اذكو

 ةنوميم نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ورمع نع ةنييع نب نايفس

 , هانعع

 هتينكب روهشم «نمزلاب فورعملا «يرصبلا ىسوم وبأ «يازلاو نونلا حتفب: يزنعلا (۱)

 . (۲۰6/۲ بيرقتلا ١ ع / ةرشاعلا نم /تبث ةقث «همسابو

 يف له يبلا جاوزأ ضعب لستغا » : هظفلو )٩4/۱( ةراهطلا باوبأ : يذمرتلا يف (۲)

 ءاينج تنك ينإ هللا لوسر اي :تلاقف اهنم ًاضوتي نأ 6 هللا لوسر دارأف ةنفح

 (2۰/۱) بنجي ال ءاملا باب «ةراهطلا باتك :دواد يبأو « بنجي ال ءاملا نإ :لاقف

 لضفب ةصخرلا باب «ةراهطلا باتك: ةحام نبا و (۳۹/۱) هايملا باتك يئاسنلاو

 . (۱۳۲/۱) قرط نم ةأرملا ءوضو

 .ننسلا باحصأ ةياور لثع (۳۳ /۱) فنصلا (۳)

 )٤( فنصلا ١١/  » 55ضیا باتک :ملسم يف وهو ۰۳ /۱ يطقرادلاو ۱/ ۲۷

 هحیحص يف ةعزخ نبا ةعبرالا ةياور لثع هحرحأو ۱/  6٩:كردتسلا يف مكاحلاو =



 ۳۱۳ اهننسو ةراهطلا باتک

 كلذ نع يهنلا باب (۲۸)

 زیزعلا دبع انث ؟)دسآ نب یلعلا انث یی نب دمحم انئدح (۱۰۳)

 :لاق سجرس نب هللا دبع نع "”لوحألا مصاع انث ۹ راتخلا نبا

 ءوضو لضفب لحرلا لستغي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىف
 .اعيج ناعرشي نكلو لجرلا ءوضو لضفب ةأرملاو ةأرملا

 . مهو يناثلاو ءلوألا وه حيحصلا : هللا دبع وبأ لاق

 نع بجاح يبأ نع مصاع ثيدح باوصلا نأ نعي :يرملا لاق

 الو هاحرخي مو ةراهطلا يف حيحص ثيدح اذه :لاقو ۰ ۱۵۹/۱ ةراهطلا باتك =

 نبا ظفلب ثيدحلا ركذ نأ دعب ۳۰۰/۱ حتفلا يق رجح نبا لاق . ةلع هل ظفحي

 «نيقلتلا لبقي ناك هنأل ؛ةمركع نع هيوار برح نب كامسب موق هلعأ دق : انه ةحام

 :تلق ... مهثيدح حيحص الإ هخياشم نع لمحي ال وهو ةبعش هنع هاور دق نكل

 نم اذه ةجام نبا ثيدح ييطقاردلا جرخأو « ١/ ١55 كردتسملا يف ةبعش ثيدح

 ريغ ةنوميم نع هيف لقي ۸ و كامس ىلع ثيدحلا اذه يف فلتخا :لاقو كيرش قيرط

 .۵۲ /۱ ننسلا . كيرش

 وبأ لاق .تبث ةقث زه وخأ ,يرصب مثيملا وبأ « ميلا دیدشتو ةلمهلا حتفب : يمعلا (۱)

 ةرشع نان ةنس تام« ةرشاعلا رابک نم .دحاو ثيدح يف الإ ئطخي ۸ :متاح

 . ( ٠٠١/۲ بیرقتلا) ق سر دق م خ /حیحصلا ىلع نیتئامو

 بيرقتلا ١ ع/ ةعباسلا نم « ةقث « نيريس تنب ةصفح ىلوم «يرصبلا غابدلا (۲)
۱( . 

 هيف ملكتي ۸ «ةعبارلا نم «ةقث «يرصبلا نمحرلا دبع وبآ « لوحألا ناميلس نب مصاع (۳)

 . ( 584/١ بیرقتلا ) ع/ ةئامو نيعبرأ ةنس دعب تام « ناطقلا الإ

 ب۹



 اذه لبق ةحام نبا هاور ورمع نب مكحلا ثیدحو "ورمع نب مكحلا
 يف يقهيبلا لاقو ؛"”يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هاور اذكو «ثيدحلا

 :لاق هنأ يراخبلا نع يذمرتلا ىسيع يبأ نع يغلب :ىربكلا ننسلا

 هعفر نمو فوقوم وه حیحصلا بابلا اذه يف سجرس نب هللا دبع ثیدح
 ۱ Pis دقف

 ةريره يبأ ثيدح نم دهاش هل سجرس نب هللا دبع ثیدحو :تلق

 is سال £ ۶

 . ""افوقوم ةبيش يبأ نب ركب وبآ هاور

 . [هوحن « دسأ نب یلعلا انث :الاق

 . (۳۵۰/4) فارشألا ةفحت (۱)

 تعبرألا هجرخأ هقيرط نمو (۱۷ /۱) دنسلا يف يسلايطلا دواد يبأ دنع ثيدحلا (۲)

 ٩۳ 6۲/۱ ةأرملا روهط لضف ةيهارك يف ءاج ام باب ةراهطلا يف هنسحو يذمرتلا

 يهنلا باب «ةراهطلا باتک :يف يئاسنلاو « (1۳ /۱) ةراهطلا باتک: دواد وبأو

 دمحأو ۱۳۲ /۱) ةراهطلا باتک : ةحام نبا و (4۰ /۱) ةأرملا ءوضو لضف نع

 حیحص ثيدحلا دنسو ۳۳/۱(۰) ةبيش يبأ نبا فنصم يفو (1۳ /0) دنسلا يف

 . (4۳/۱) لیلغلا ءاورإ :رظنا
 )۱٩۹۳/۱. ةراهطلا باتک (۳)

 .(۳۳/۱) ةأرملا لضفب ءوضولا يف باب « تاراهطلا باتک : فنصلا (4)

 ةيروميتلاو یسبلا ةخسن -- ةجام نبا ننس تاطوطخم نم دیزم نیتفوکعلا نيب ام (0)

 يف دوحوم ريغ وهو .يمظعالاو يقابلا دبع عبط يف دوحوم وهو - هللا راجو
 ةينطولا ةبتكملاو « ناطیربلا فحتملا : ةحام نبا تاطوطخم ضعبو "ه " و لصألا



 10 اهننسو ةراهطلا باتك

 دحاو ءانإ نم نیجوزلا ليسغ باب (۲۹)
 نع ليئارسإ نع “هللا ديبع انن ىج نب دمحم انثدح (۱5۶)

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك :لاق يلع نع "7 ثراحلا نع قاحسإ

 .هبحاص لضفب امهدحأ لستغي الو دحاو ءانإ نم نولستغي هلهأو ملسو
 نبا هاور ؟)هریغو نییدلا نبا هبذك روعألا وه ثراحلا فيعض دانسإ اذه

 نم يراخبلا يف نتلاو )هرکذف هب ليئارسإ نع هللا دبع نع ةبيش يبأ
 . ةشئاع ثيدح نم نيحيحصلا قو 2"رمع نبا نع عفان ثيدح

 . سيرابب

 نم «عيشتي ناك ةقث « دمحم وبأ « يفوكلا يسبعلا ماذاب راتخملا يبأ نب ىسوم نبا (۱)

 نايفس يف رغصتساو ميعن يبأ نم ليئارسإ يف تبثأ ناك :متاح وبأ لاق « ةعساتلا

 . ( 840/١ بيرقتلا ١) ع / نيتئامو رشع ةئالث ةنس تام «يروثلا
 الب هيف ملكت «ةقث «يثوكلا فسوي وبأ ؛ينادمهلا يعيبسلا قاحسإ يبأ نب سنوي نبا (۲)

 . ( 4/١" بیرقتلا) ع / ةئامو نيتس ةنس تام ةعباسلا نم «ةجح

 بحاص يهز وبأ وكلا « قوف ةانئملابو ةلمهملا مضب توحلا « روعألا هللا دبع نبا (۳)

 دنع هل سيلو .فعض هئيدح یو «ضفرلاب يمرو هيأر يف يعشلا هبذك «يلع
 . ( ١41/١ بيرقتلا ) ريبزلا نبا ةفالخ يف تام «نيثيدح ىوس يئاسنلا

 )٤( لامكلا بيذهق :رظنا ۵/ ۸ ۲.

 .("* )١/ دحاو ءاع نالستغي ةأرملاو لجرلا يف باب « تاراهطلا باتك :فنصملا (5)

 . ۲۹۸ )١/ ءوضولا باتک (5)

 (۲۰۰/۱) ضيحلا باتك : ملسمو ۰۳۷۳ ۰۳۰۳ ١/ ) لسغلا باتك :يراخبلا (۷)

 . ۱ /۱) ةراهطلا باتك : دواد يبأ دنع وهو



 كلذ يف ةصخرلا باب (۳۰)
 “يدسألا نسحلا نب دمحم انث«ةبيش يبأ نب ركب وبأ انئدح (۱۵۵)

 ناك :لاق هللا دبع نب رباح نع ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع كيرش ان

 .دحاو ءانإ نم نولستغي هجاوزأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 يفو اذكه “هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هاور نسح دانسإ اذه

 يضر ةشئاعو وه هلعف ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نأ امهريغو نيحيحصلا
 . ؟اهنع هللا

 تام «ةعساتلا نم «نيل هيف قودص «ماللا دیدشتو ةاشلا حتفب :لتلا هبقل «قوكلا (۱)

 . ( ٠١٤/۲ بیرقتلا) ق س خ/ نیتئام ةنس

 ۰۳/۱ دحاو ءاع نالستغي ةأرملاو لحرلا يف باب «تاراهطلا باتك (۲)

 ريغ عم هلعف ملسو هيلع هللا ىلص هنأ تبثو كلذ ىلإ ةراشالا هلبق ثيدحلا يف مدقت (۳)

 : ملسم حيحص يف امك  امهنع هللا يضر  ةملس مو ةنوميم عم ةشئاع

 18 هللا لوسرو يه تناك : تلاق ةملس مأ ثيدح ظفلو (۲۰۷/۱) ضيحلا باتك

 .هوحن ةنوميم ثيدح ظفلو . ةبانحلا نم دحاولا ءانإلا ف نالستغي



 ۳۷ اهننسو ةراهطلا باتک

 ذیبنلاب ءوضولا باب (۳۱)
 نب ناورم انث «يقشمدلا ديلولا نب سابعلا انئدح (۱۰۰)

 شنح نع "جاجحلا نب سيق انث « ةعيط نباانث دمحم

 نبال لاق ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نأ سابع نبا هللا دبع نع “يناعنصلا

 :نجلا ةليل دوعسم

 ىلص هللا لوسر لاقف ")ةحیطس يف اذيبن الإ ءال :لاق ؟ءام كعم

 هيلع تببصف «يلع بص «روهط ءامو ةبيط ةرمت :ملسو هيلع هللا
 .هب ًاضوتف

 نبا ثيدح نم دهاش هلو ةعيل نبا فعضل ؛فیعض دانسإ اذه

 ۰ (9ةجام نباو يذمرتلاو دواد وبآ هاور دوعسم

 ق ت | ةئامو نیرشعو عست ةنس تام « ةسداسلا نم «قودص « يرصلا يعالكلا (۱)

 . ( ۱۲۸/۲ بیرقتلا )

 ةيقيرفإ ليزن «يناعنصلا نيدشر وأ «يئابسلا ورمع نب يلع نبا :لاقیو هللا دبع نبا (۲)

 . ( ٠٠١/١ بيرقتلا) 4 م / ةئام ةنس تام « ةثلاثلا نم «ةقث

 نوكتو هيلع حطسف رحالاب اهدحأ لبوق نيدلج نم ناك ام دازلا نم ةحيطسلا (۳)

 .(7568 /۲ ةياهنلا ) هايملا ناوأ نم يهو ةريبكو ةريغص
 باوبأ يذمرتلاو « 55 /۱ ذيبنلاب ءوضولا باب «ةراهطلا باتك: هجرخآ ثيدحلا )٤(

 ةراهطلا باتك: ةحام نبا و « ١/ ١41 ذيبنلاب ءوضولا يف ءاج ام باب قراهطلا

 ىلع ننسلا باحصأ دنع هرادمو فيعض ثيدحلاو ۱۳۰ ١/ ذيبنلاب ءوضولا باب

 - نم يردي سيل هيلع عباتي ۸ ام دوعسم نبا نع ىوري :نابح نبا هيف لاق ديز يبأ

۳۰ 



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۸

 ؟رحبلا ءامب ءوضولا زوجي له باب (۳۲)

 ثيللا يثدح ریکب نب ى انث .لهس يبأ نب لهس انثدح (۱5۷)

 نب ملسم نع“”ةداوس نب ركب نع “ةعيبر نب رفعج نع دعس نبا
 اهيف لعجأ ةبرق يل تناكو ديصأ تنك :لاق *يسارفلا نبا نع "7يشخم

 ادحاو اربخ الإ وري مل مث تعنلا اذه ناك اذإ ناسنإلاو . هدلب الو هوبأ فرعي ال وه =

 الو هيف هتبناحب قحتسي يأرلاو رظنلاو سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا هيف فلاح

 ركذ ثيح ۷۵ ١/ ننسلا يف يطقاردلا داجأ دقو ۰۱۵۸ /۳ نوحورجملا .هب جتحي

 كلذ نم ًافرط ركذو . ًاعيمج اهفعض هتاعباتمو هدهاوشو ثيدحلا اذه قرط

 امو ۰۱۳۹/۱ عومجملا يف يوونلاو « 35-914 ١/ راثآلا ناعم حرش يق يواحطلا

 قرطلا كلت فعض اونيبو « اهدعب امو ۱۳۷ /۱ ةيارلا بصن يف يعليزلاو « اهدعب

 :للع ثالثب ثيدحلا اذه ءاملعلا فعض دقو :يعليزلا لاق

 عم دهشي مل دوعسم نبا نإ  ةرازف يبا يف ددرتلا - ۲ ديز يبأ ةلاهج -۱

 يبأ نبال للعلا كلذك رظنتلو «رظنتلو كلذ يف لوقلا لصف مث نجلا ةليل كي يبلا
 .۳5۷ /۱ يزوجلا نبال ةيهانتملا للعلاو « 46 ١/ متاح

 ةنس تام «ةسماخلا نم ةقث يرصلا ليبحرش وبأ ,يدنكلا ةنسح نب ليبحرش نبا (۱)
 .( ١70/١ بيرقتلا ) ع / ةئامو نيثالثو تس

 نيرشعو عضب ةنس تام «ةثلاثلا نم « هيقف ةقث ءيرصملا ةمامث وبأ «يماذحلا ةمامن نيا (۲)

 .( ١١5/١ بيرقتلا ) / 4 م تح | ةئامو

 «بسنلا ءايو ةروسكم ةمجعم اهدعب ةمجعلا نوكسو ميملا حتفب : يشخم نب ملسم (۳)

 . ( ۲٤۷/۲ بيرقتلا ) ق س د /ةللاثلا نم لوبقم «يرصملا ةيواعم وبآ «يحلادملا

 هللا ىلص يبا نع هيبأ نع :ليقو «ملسو هيلع هللا ىلض يبنلا نع يسارفلا نبا (4)



 ۳۹۹ اهننسو ةراهطلا باتک

 هيلع هللا یلص هللا لوسرل كلذ ترکذف حبلا ءاع تأضوت نو ءام

 :لاقف ملسو

 .هتتيم لحلا هام روهطلا وه

 اغإ يسارفلا نم عمسي مل املسم نأ الإ «تاقن هلاجر دانسإ اذه

 «هيبأ نع ثيدحلا اذه ىور اغإو 4 هل ةبحص الو يسارفلا نبا نم عمج

 نباو ةعبرألا ننسلا باحصأ هاور .قيرطلا هذه نم طقس “هنأ رهاظلاف

 . ٠ حيحص نسح :يذمرتلا لاقو ةريره يبأ ثيدح نم مهريغو ةعزح 00 هر خذو - هر هم fs هت :

 . (۵۲۱/۲ بيرقتلا) ق س د /همسا فرعي ال یلسو هيلع =

 . (۱۱/۱) صيخلتلا : رظناو «يسارفلا يأ (۱)

 )١( ءوضولل روهطلا باب ۰ ةراهطلا باتک :كلام أطوم يف ثیدحا )۲۲/۱(
 روهط هنأ رحبلا يف ءاج ام باب « ةراهطلا باوبآ « يذمرتلا دنعو )۰0۰۰/۱

 ةراهطلا باتک : دواد يبأو (۱۱/۱) رحبلا ءام يف باب « ةراهطلا باتک :يئاسنلاو «

 رحبلا ءاع ءوضولا باب )١/ )54باب « ةراهطلا باتک : ةحام نياو

 يف امك نابح نباو (54 /۱) ةعزخ نبا حيحص یو (۱۳/۱) رحبلا ءاع ءوضولا
 مقرب دراولا  ۰۱۱٩يسمرادلاو )١/١85( دمحأو )١/ ۰۲۳۷ ۲۹۳

 هتتيم لحلا هژام روهطلا وه » : أطوملا ظفلو سنأ نب كلام قیرط نم مهلك «

 حیحصلا يف ةعزخ نبا دنع رباج ثیدح نم وهو )۱/  )0٩مقرب نابح نباو ۱۲۰
 كلام قیرط نم كردتسلا يف مکاحا اهجرخأ حیحص ثيدحلاو «دراولا يف امك

 ) )۱4۰ /۱يبا نبا يلع نع ثيدحلا اذه يور دقو :لاقو هتاعباتمو هدهاوش رکذو

 دقو . هوحن يه هللا لوسر نع سنأو ورمع نباو رباجو سابع نب هللا دبعو بلاط



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 نبا مساقلا وبآ انث ؟)لبنح نب دمحأ انث ىيي نب دمحم انئدح )١5(

 يعي مسقم نبا نع “مزاح نب قاحسإ يثدح :لاق “دانزلا يبأ

 : رباج نع 2 ا دیبع

 :لاقف ؟رحبلا ءام نع لعس ملسو هيلع هللا یلص يبلا نأ

 .هتتيم لحلا هام روهطلا وه

 دمحأ انث «ناجنسملا نيسحلا نب يلع انثدح : ناطقلا نسحلا وبأ لاق

 نع مزاح نب قاحسإ ييثدح دانزلا يبأ نب مساقلا وبأ انث «لبنح نبا

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ هللا دبع نب رباج نع مسقم نبا وه هللا ديبع

 .هوحن ركذف

 طقف لوألا قيرطلا ىلع فارطألا يف يزلا رصققا :تلق

 «ةجام نبا نع يوارلا ناطقلا نب نسحلا يبأ تادایز نم ةيناثلا قیرطلا و

 . (۱۰/۱) صیخلتلا يف رجح نبا هلاق يوغبلاو رذنملا نباو ةدنم نبا هححص

 )١١( ةمئألا دحأ « هللا دبع وبأ « دادغب ليزن «يزورلا ينابيشلا لبنح نب دمحم نب دمحأ ‹

 نيعبرأو ىدحإ ةنس تام « ةرشاعلا ةقبطلا سر وهو « ةجح « هيقف « ظفاح « ةقث

 بيرقتلا ) ع / نيتئامو ١/75 ( .

 . ( ٤1۳/۲ بيرقتلا ) ق / ةعساتلا نم « سأب هب سيل « ندملا (۲)

 ق /ةعباسلا نم «ردقلل هيف ملكت « قودص «ييدملاءزازبلا « مزاح يبأ نبا :ليقو (۲)

 . ( ۷/۱ بيرقتلا )

 لئاقلاو « ( 879/١ بيرقتلا ) ق س د م خ /ةعبارلا نم ءروهشم ةقث «يدملا )٤(

 . (۳۷۳ /۳) دنسلا يف امك دمحأ ( نعي )



 ۳۳۱ اهننسو ةراهطلا باتک

 نب دمحأ نع يماشلا نمحرلا دبع نب دمحم نع هحيحص يف نابح نبا هاور

 هب لبنح نب دمحأ قيرط نم هننس يف يطقرادلا هاورو «2"”هب لبنح

 . هب رباج نع ريبزلا يبأ قيرط نم كردتسملا يف مكاحلا هاورو

 )١( مقرب دراولا ۱۲۰ .
 . (۳۶/۱) رحبلا ءام يف باب « ةراهطلا باتك (۲)

 نب يلع وبأ لاق . (۳۷۳/۳) دنسملا يف دمحأ دنع وهو (۱۳/۱) ةراهطلا باتك (۳)

 )١/ ١١( صيخلتلا يف امك. بابلا اذه يف يور ام حصأ رباج ثيدح : نكسلا

 .هلبق ثيدحلا رظناو
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 ءوضولا ىلع نيعتسي لجرلا باب (۳۳)

 دیلولا ٰيثدح بابا نب دیز انث ۲"مدآ نب رشب انئدح )١59(

 لاسع نب ناوفص نع "”يدزألا ةفيذح يبأ نب ةفيذح يیئدح قع نبا

 يف رضحلاو رفسلا يف ءاملا ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ىلع تببص :لاق

 .“ءوضولا

 نم «نيل هيف قودص «نامسلا «رهزألا تنب نب نمحرلا دبع وبأ «يرصبلا ديزي نبا (۱)
 . ( ۹۸/١ بیرقتلا ١ ق سع ت د / نيتئامو نيسمحو عبرأ ةنس تام «ةرشاعلا

 . ( ۳۳۹/۲ بیرقتلا) ق / ةعباسلا نم « لوهجم « نونلاب :يسنعلا رازن نبا (۲)

 بيذهتلا يف رجح نبا دنع عقوو. ( ١55/١ بيرقتلا ) ق / ةثلاثلا نم « لوبقم (۳)

 هل یور هنأو « دواد يبأ ةاور نم ةفيذح نأ ةصالخا يف يحرزخلا دنعو بیرقتلاو

 امن هل جرخأ يذلا نأ ةفيذح ةمجرت يف لامکلا بيذمت يف دوحوملاو ءادحاو ًاثيدح

 ۰۱۹4/4 فارشألا ةفحت يف امك فارطألا يف يزملا نم لك زمر اذكو ةحام نبا وه

 . "ق" ب ۲۱۰/۱ فشاكلا يف يهذلاو

 ةريغملا ثيدح نم ةنسلا يف تبث ام امهنع قغیو «نافيعض هدعب يذلاو ثيدحلا اذه )٤(

 (۲۸۰ )١/ هبحاص ئضوي لحرلا باب « ءوضولا باتك : يراخبلا يفف « هريغو

 دقو ءءوضولا و لوسرلا ىلع نابصي اناك ام ةبعش نب ةريغملاو ديز نب ةماسأ نع

 يف امأ هلبق يذلا بابلا ثيداحأ نمض دئاوزلا يطوطخم يف ثيدحلا اذه ءاج

 وهو بابلا اذه ثيداحأ نمض ءاج دقف يقابلا دبع ةعبطو ةجام نبا ننس ةطوطخم

 .قيلألا



 ۳۳ اهننسو ةراهطلا باتک

 م. دبع انث )يطساولا هللا دبع يبأ نب سودرک ئثدح (۱1۰)

 95 1 ۳ ۲ 1 م 202
 ىلوم شايع يبأ نب ديعس نب ةسبنع نب حور يبأ ئيثدح«' حور نب مرکلا

 :تلاق -ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تنب ةيقرل ةمأ تناكو - شايع

 .دعاق وهو ةمئاق انأ «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءىضوأ تنك

 . هيف فلتخم ميركلا دبعو لوهجم دانسإ اذه

 يطساولا هللا دبع يبأ نب نيسحلا وبأ «ينالفاقلا «باشخلا ىسيع نب دمحم نب فلح )١(

 /نيتئامو نيعبسو عبرأ ةنس تام ةرشع ةيداحلا نم « ةقث فاکلا مضب سودزک هبقل

 . ( ۲۲١/۱ بيرقتلا) ق

 ق / نيتئامو سم ةنس تام « ةرشاعلا نم «فيعض «يرصبلا ديعس وبآ (۲)

 . ۸ بیرقتلا )

 . (۲۰۳/۱ بیرقتلا ) ق /ةعباسلا نم . لوهجم يرصبلا  مهالوم «يومألا (۲)

 . (۸۸/۲ بیرقتلا ) ق / ةعبارلا نم «لوهجم «مهالوم يومألا شايع يبأ نبا (4)



 لخدی له همانم نم ظقيتسي لجرلا يف باب (۳۶)
 ؟اهلسغی نأ لبق ءانالا يف هدي

 نبا ينربخآ بهو نب هللا دبع انث «ییی نب ةلمرح انثدح )١11(

 هيبأ نع ملاس نع باهش نبا نع ليقع نع 2”ليعامسإ نب رباجو ةعيمل

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق

 .اهلسغي نح ءانإلا يف هدي لحدي الف همون نم مكدحأ ظقيتسا اذإ

 هننس يف ئطقرادلا هاور ,ملسم طرش ىلع حیحص دانسا اذه

 ۰ © سح دانسا :لاقو

 بیرقتلا) ق س د م خب / ةنماثلا نم « لوبقم « يرصلا دابع وبأ يمرضحما (۱)

 .( ١/3

 ؛مهالوم يومألا دلاخ وبأ « يليألا « حتفلاب : ليقع نب دلاخ نبا « مضلاب : ليقع (۱)
 . ( ۲۹/۲ بيرقتلا ) ع / ةئامو نيعبرأو عبرأ ةنس تام «ةسداسلا نم «تبث ةقث

 نع ثيدحلاو + (43 /۱) همون نم ظقيتسا نمل نيديلا لسغ باب « ةراهطلا باتك (۳)

 (۲۱/۱) ةالصلا ىلإ ماق اذإ مئانلا ءوضو باب « ةراهطلا باتك :أطوملا يف ةريره يبأ

 رامجتسالا باب « ءوضولا باتك حيحصلا يف يراخبلا هجرخأ كلام قيرط نمو

 تاولصلا زاوج باب « ةراهطلا باتك : قرط نم ملسم هجرخأو « (۲۱۳/۱) ًارتو

 : ةريره يبأ ثيدح نم كلذك ةعبرألا هجرحأو« (۲۳۳ )١/ دحاو ءوضوب اهلك

 < يف دواد وبأو (۲/۱) ةراهطلا يف يئاسنلاو )۳١/١(« ةراهطلا يف يذمرتلا



 Yo اهننسو ةراهطلا باتك
 يئاكبلا هللا دبع نب دايز انث «ةبوت نب ليعامسإ انثدح )۱٦۲( قف ۶ 0 ۰ م و ام 3

 لاق :لاق رباح نع ريبزلا يبأ نع "”ناميلس يبأ نب كلملا دبع نع

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هئوضو يف هدي لحدي الف أضوتي نأ دارأف مونلا نم مكدحأ ماق اذإ

 .اهعضو ام ىلع الو هدي تتاب نيأ يردي ال هنإف ؛اهلسغي ىح

 اذه نم هننس يف ئطقرادلا هاور «تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه

 .ةریره ۳1 ثیدح نم اهریغو نیحیحصلا نم دهاش هلو « ()هجج ولا

(1Y)نع ")شایع نب ركب وبأ انث بیش يبأ نب ركب وبأ انثدح  

 ةعزخ نباو (۱۳۸/۱) ةراهطلا يف ةحام نباو )75/١(« كلذك ةراهطلا 5

 نأ لبق هدي لسغیلف همون نم مک دحآ ظقیتسا اذإو : ... يراخبلا ظفلو ۲ /۱)

 . هدي تتاب نيأ يردي ال مکدح ناف ؛ هئوضو يف اهلخدی
 «نيل قاحسإ نبا ريغ نع هثيدح یو « يزاغلا ف تبث قودص «يفوكلا دمحم وبآ (۱)

 تام «ةعباتم دحاو عضوم يراخبلا يف هلو « هبذك اعيكو نأ تبثي م و « ةنماثلا نم

 . ۲۸ /۱بیرقتلا ) ق ت م خ / ةئامو نينامثو ثالث ةنس

 ماهوآ هل قودص « ةحوتفملا يازلابو ءارلا نوکسو ةلمهملا حتفب : يمرزعلا «ةرسيم (۲)
 . 0۱۹/۱ بيرقتلا ) ةئامو نيعبرأو سم ةنس تام « ةسماخلا نم

 . (45 /۱) همون نم ظقيتسا نمل نيديلا لسغ باب « ةراهطلا باتك (۲)
 .هلبق ثيدحلا رظنا )٤(

 اأ حصألاو هتينكب روهشم نونو ةلمهع طانحلا يرقلا فوكلا يدسألا ملاس نبا (ه)
 ةنس تام « ةعباسلا نم «حيحص هباتكو هظفح ءاس ربك امل هنأ الإ دباع « ةقث هسا
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 لبق هيدي لسغف ءاع. مالسلا هيلع يلع اعد :لاق “^ تراحلا نع قاحسإ يبأ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر اذكه :لاق «ءانإلا امهلخدي نأ

 .نوقثوم هلاجر دانسإ اذه

 < قم / ملسم ةمدقم يف هتياورو نيتنسوأ ةنسب كلذ لبق ليقو ةئامو نيعستو عبرأ =

 ( ۳۹۹/۲ بيرقتلا )

 ثيدح (4۳۷/۱) نازيملا يف يبهذلا هنع لاق . مالك هيف روعألا وهو ثراحلا (۱)

 ؛هرمآ ىوقو هب جتحا دق لاحرلا يف هتنعت عم يئاسنلاو . ةعبرألا ننسلا يف ثراحلا

 يف رجح نبا هنع لاقو باوبألا يف هثيدحل مهتياور عم هرمأ نيهوت ىلع روهمجلاو

 فعض هثيدح ينو ‹ ضفرلاب يمرو « هيأر يف يبعشلا هبذك )١41/١( بيرقتلا

 ثيدحلا فعض يريصوبلا نأ بيرغلاو تلق نیئیدح ىوس يئاسنلا دنع هل سيلو

 . انه هقثو مث هل هريغو ئيدملا نبا بيذكت لقنو ثراحلا لحأ نم 4



 YY اهننسو ةراهطلا باتك

 ءوضولا يف ةيمستلا يف ءاج ام باب (۳۵)

 بابا نب ديز انث « ءالعلا نب دمحم بيرك وبآ انئدح (۱54)
 نب ده انئدحو /ح/ يدقعلا رماع وبآ انث ءراشب نب دمحم انثدحو حا

 دبع نب حيبر نع ؟دیز نب ريثك انث :اولاق يريبزلا دمحأ وبأ انث «"عينم
 هللا ىلص يبنلا نأ يردخلا ديعس يبأ نع هيبأ نع ؟)دیعس يبأ نب نمحرلا

 :لاق ملسو هيلع

 .هيلع هللا مسا ركذي ۸ نمل ءوضو ال

 نع مصألا نع كردتسملا يف مكاحلا هاور . نسح دانسإ اذه

 ةالص ال :هلوأ يف دازو «هب بابحلا نب ديز نع نافع نب يلع نب نسحلا

 نع لبنح نب دمحأ لكسو ؛؟”هكاحلا نع يقهيبلا هاورو .هل ءوضو ال نمل

 هيف ءيش ىوقأ « تبثي اثيدح هيف ملعأ ال :لاقف ؟ءوضولا يف ةيمستلا

 «ةرشاعلا نم « ظفاح ةقث مصألا , دادغب ليزن « يوغبلا رفعح وبأ نمحرلا دبع نبا (۱)

 . ( ۲۷/۱ بيرقتلا) ع / نيتئامو نيعبرأو عبرأ ةنس تام
 نم «ئطخي قودص نونلا ديدشتو ءافلا حتفب هنفاص نبا ندلا دمحم وبأ يملسألا (۲)

 . (۱۳۱/۲ بيرقتلا ) ق ت د ز / روصنملا ةفالخ رخآ يف تام « ةعباسلا

 ةعباسلا نم «لوبقم « بقل حيبرو « ديعس همسا لاقي « ارغصم ةلمهعو ةدحوع حيبر (۲)

 . ۲4۳/۱ بيرقتلا) ق متد /

 ىلع ةيمستلا باب ةراهطلا باتک يقهيبلاو (۱4۷/۱) ةراهطلا باتک :كردتسلا (4)

 . (4۳/۱) ءوضولا

۱۳۱ 
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 فورعلاو ."”فورعمب سیل لجر حیبرو «حيبر نع ديز نب ريثك ثیدح

 بابلا اذه يف ءيش نسحأ نأ " هنع يذمرتلا هاكح ام يراخبلا نع

 ۱ نب دیعس اهيبأ نع هتدح نع نایفس يبأ نب نهرلا دبع نب حابر ثیدح

 ةعرز وبأ هلعأو «"ةحام نباو يذمرتلا هجرحآ دقو «قأيسو «”"ديز

 ظ عينم نبا دمحأ هاور حيبر ثيدحو « ملعأ هللاو ناطقلا نباو کمتاح وبأو

 نبا هركذو '”يلصوملا ىلعي وبأ اذكو « ةجام نبا هركذ امك هدنسم يف

 يذمرتلا لاقو .2"هب سأب ال هنأ وجرأ :يدع نبا لاقو «تاقثلا يف نابح

 يفو : يذمرتلا لاق ”هلعأ هللاف . ثيدحلا ركنم :يراخبلا نع للعلا يف

 بيذهتلا رظنا تبثأ ام حيحصلاو ابرطضم لصألا يف ده مامإلا مالك عقو (۱)

 (۱۰۳۹/۳) يدع نبال لماكلاو )77/١( صيخلتلاو (۲۳۸/۳)

 ۱ رکذ ام رصحآ وهو ءوضولا دنع ةيمستلا يف ءاج ام باب قراهطلا «ننسلا (۲)

 ظ . يريصوبلا

 . هدعب ثيدحلا رظنا (۳)

 .(۵۲/۱) للعلا (4)

 . (۳۲۹/۲) ىلعي يبأ دنسم (ه)

 . (۱۰۳۵/۳) لماكلا يف يدع نباو (۳۰۹/۲) تاقثلا (5)

 هجولا اذه نم فيعض ثيدحلاو ءوضولا دنع ةيمستلا باب : أ ه ق درفملا للعلا (۷)

 يف امك هنع هللا يضر ةريره يبأ قيرط نم ءاج دقف نسح هقرط عومجم هنأ الإ

 هنسحو مهريغو (۱8۰/۱) ةحام نباو )76/١(, دواد يبأو (۱۸/۲) دنسملا

 ةريره يبأو ديعس يبأو ةشئاع نع بابلا ينو (۱۲۲/۱) ءاورإلا يف امك ينابلألا

 = قرط ركذ دعب رجح نبا لاق (۳۸/۱) يذمرتلا لاق امك .سنأو دعس نب لهسو



 ۳۳۹ اهننسو ةراهطلا باتک

 هاورو .دعس نبا لهسو سنأو ةريره يبأو دیعس يبأو ةشئاع نع بابلا

 نع ريبزلا نب هللا دبع نب دمحمو بابا نب دیز نع ةبيش يبأ نب ركب وبأ

 . ""هركذف هب ديز نب ريثك

 انبأ نوراه نب ديزي انث "7لالخلا يلع نب نسحلا انثدح )١15(

 يبأ نب نمحرلا دبع نب حابر نع “لافت وبأ انث 0

 ديعس اهابأ تعم اهنأ ركذت ديز نب ديعس تنب ؟ ”هتدج عم هنأ ")نایفس

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لوقي ديز نبا

 ضایع نب ديزي

 الصأ هل نأ ىلع لدت ةوق اهنم ثدحي ثيداحألا عومجم نأ رهاظلاو :ثيدحلا اذه "

 . (۷۵/۱) صيخلتلا . هلاق ك يبلا نأ انل تبث :ةبيش يبأ نبا ركب وبأ لاقو

 )۱( فنصملا )١/5( .

 نم «فيناصت هل ظفاح ةقث کم ليزن ةلمهلا مضب :ياولحلا لالخلا يلع وبأ (۲)

 ١74(. /١بيرقتلا) ق ت د م خ /نيتئامو نيعبرأو نيتنثا ةنس تام «ةرشع ةيداحلا

 نم «هريغو كلام هبذك ءهدحل بسني دقو ةرصبلا ليزن يندملا مكحلا وبأ يثيللا (۳)

 . (۳۹۹/۲ بيرقتلا ) ق ت / ةسداسلا

 :همساو «هتينكب روهشم ءارلا مث ميملا مضب يرلا ءاف اهدعب ةثلثلا رسكب : لافث وبأ )٤(

 نيصح نب مشاه نب لئاو همسا ليقو هد بسني دقو نيصح نب لئاو نب ةمامث

 .( ٠٠١/١ بيرقتلا) ق ت / ةسماخلا نم «لوبقم

 نم «لوبقم «هتينكب روهشم اهيضاق «يندملا يطيوحلا ركب وبأ يرماعلا يشرقلا (5)
 . ( ۲٤٠۲/١ بیرقتلا) ق ت / ةئامو نیئالئو نيتنثا ةنس لتق «ةسماخلا

 يف مست مل « ةبحص اهل نإ : لاقي « ليفن نب ورمع نب ديز نب ديعس تنب ءامسأ يه (5)
 . ( ٥۸۹/۲ بيرقتلا ) ق ت | يقهيبلا اهاسو نیباتکلا
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 .هیلع هللا مسا ركذي ۸ نمل ءوضو الو هل ءوضو ال نمل ةالص ال

 يبأ نب نسحلا نع هدنسم يف يسلايطلا دواد وبآ هاور اذکه :تلق

 هب لافث يبأ قیرط نم هعماج ف يذمرتلا هاورو « هب لافث يبأ نع رفعح
 . “هل ءوضو ال نمل ةالص ال : هلوق نود هركذف

 نع كيدف يبأ نبا انث «ميهاربإ نب نمحرلا دبع انثدح )١77(

 نع هدج نع هيبأ نع «يدعاسلا دعس نب لهس نب سابع نب نميهملا دبع
 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبلا

 هيلع هللا مسا ركذي ۸ نمل ءوضو الو «هل ءوضو ال نمل ةالص ال

 نمل ةالص الو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع يلصي ال نمل ةالص الو

 .راصنألا بحي ال

 هاور «نميهملا دبع فعض ىلع مهقافتال ؛فيعض دانسإ اذه

 نكل «نميهملا دبع قيرط نم ؟"كردتسلا يف مكاحلاو هننس ف طقرادلا

 ةجام نبا دنع وهو ۰ (۳۸ )١/ يذمرتلا ننسو ۰ ۳۳ ص يسلايطلا دنسم )١(

 يطقاردلاو دمحأو رازبلا هاور : (۷4/۱) صيخلتلا يف رجح نبا لاق (4۰/۱)

 نأو . ًادج فيعض ثيدحلا : لاق هنا ناطقلا نبا نع لقنو « مكاحلاو يليقعلاو

 ؛نسح هقرط عومجع ثيدحلا : تلق . تبثي ال لقنلا ةهج نم ربخلا :لاق رازبلا

 .هلبق ثيدحلا ىلع مالكلا رظناو
 ۳۵ /۱ ةَ يبلا ىلع ةالصلا بوجو ركذ باب « ةالصلا باتك :ئطقرادلا ننس (۲)

 امهطرش ىلع ثيدحلا اذه جرخي مل :لاقو 2559 /۱ ةالصلا باتك : مكاحلا دنعو



 ۳۳۹ اهننسو ةراهطلا باتک

 هاور امك نمیهلا دبع ")وأ يبأ هيلع هعبات دقف نمیهلا دبع هب درفنی م

 .)ریبکلا مجعلا يف يناربطلا

 يحأ نبا :( 8١ /۱) اه يدنسلا حرشو « ننسلل يقابلا دبع ةعبطو ةيدنفا يف عقو (۱)

 . فيحصت وهو « نميهملا دبع

 «( 48/١ بيرقتلا ) يف رجح نبا هركذ امك فعض هيف ياو .(۱۷ ) ()

 .نسح هنأو )١١٤( ثيدحلا يف هيلع مالكلا مدقت ثيدحلا ردصو



 الث قاشنتسالاو ةضمضلا باب (۳۳)

 نب دلاخ نع كيرش انث «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح (۱7۷)

 أضوت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ يلع نع «"”ريخ دبع نع )ةمقلع

 .ةدحاو فك نم ائالث قشنتساو انال ضمضمف

 ةحام نبا هنع هاور امك ,هفنصم يف ةبيش بأ نب ركب وبآ هاور اذه

 هننس يف ئطقرادلاو «امهیحیحص يف نابح نباو «ةعزحخ نباو «يمرادلا هاورو

 ديز نب هللا دبع ثيدح نم يذمرتلا هاورو «هب "”ةمقلع نب دلاخ قيرط نم

 ركب وبأ هاور «سابع نبا ثيدح نم دهاش هلو :تلق 40 مسح ثيدح :لاقو

 . “)ضیا هننس يف ةبيش يبأ نبا

 .( 5١5/١ بيرقتلا ١ ق س د / ةسداسلا نم قودص «يعداولا « ةيناتحتلاب : ةيح وبأ (۱)

 ع | ةبحص هل حصي مل « ةيناثلا نم «ةقث « مرضخم « يفوكلا رامع وبأ «نادمما ديزي نبا (۲)

 . ( ٤۷١/١ بيرقتلا )

 (۳۸ /۱) ةدحاو فك نم قشنتساو ضمضمت نم باب « ةراهطلا باتك : فنصلا (۳)

 « ۷١( /۱)ةعزخ نباو ۰ ۱۷۸ /۱) ةضمضلا يف باب  ةراهطلاو ةالصلا يف : يمرادلاو

 ةفص باب «ةراهطلا باتک يف : يطقرادلاو ۱۵۰ مقرب نابح نباو

 .( 25 /۱) 1338 هللا لوسر ءوضو

 نبا هللا دبع ثیدحو « 4١( /۱) دحاو فك نم قاشنتسالاو ةضمضلا باب « ةراهطلا )٤(

 ةفرغ نم قشنتساو ضمضم نم باب « ءوضولا باتک : هحیحص يف يراخبلا هجرحآ دیز
 ءوضو يل باب ةراهطلا باتک :هحیحص يف ملسم كلذک هجرخأو « (۲۹۷ /۱) ةدحاو

 باتک :اضيأ ةمقلع نبا دلاخ ثیدحو « دواد وبآ هجرخأو ۰ (۲۱۰ /۱) 88 يبلا

 . اهدعب امو ((۸۱/۱) و يبلا ءوضو ةفص باب قراهطلا

 ش . (۳۸ ١/ ) فنصلا (0)



 ۳۳۳ اهننسو ةراهطلا باتک

 ةرم ةرم ءوضولا باب (۳۷)

 نب كاحضلا انبآ "دعس نب نیدشر انث «بيرك وب انئدح (۱۸)

  هنع هللا يضر -- رمع نع ”'هيبأ نع ملسأ نب دیز نع ("لیبحرش
 .ةدحاو ةدحاو أضوت ةوزغ يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر :لاق

 ديم نب دبع هاور «دعس نب نيدشر فعضل ؛فيعض دانسإ وه

 نب كاحضلا انث ةعيهل نب هللا دبع انث « ىسوم نب نسحلا انث «هدنسم يف

 وبأو يراخبلا هاور « سابع نبا ثيدح نم دهاش هلو هب ليبحرش

 ميملا حتفب :يرهملا حلفم نب دعس نب « ةمجعملا نوكسو ءارلا رسكب : نيدشر (۱)

 نبا لاقو ةعي نبا هيلع متاح وبأ حجر فيعض «يرصملا جاجحلا وبأ عاما نوكسو

 ةعباسلا نم «ثيدحلا يف طلخف نيحلاصلا ةلفغ هتكردأف هنيد يف ًاحلاص ناك :سنوي

 . ( ٠١١/١ بيرقتلا ١) ق ت / ةئامو نينامثو نام ةنس تام

 ق ت دا ةعبارلا نم «مهي قودص «يرصملا هللا دبع وبأ «ةمجعملاب يقفاغلا (۲)

 . ( ۳۷۲/۱ بيرقتلا )

 ع /نيتس ةنس دعب ليقو نينامث ةنس تام «مرضخم ةقث ءرمع ىلوم يودعلا ملسأ (۳)
 . ( ٦٤/١ بيرقتلا )

 قاحسإ هجرخأو ۰ ۲۳ /۱ دمحأ دنسم يف نسحلا قيرط نم وهو « ۵ ص بختتملا )٤(

 يزلا فارطأ ىلع هتكن يف رجح نبا هركذ « ةعي نبا قيرط نم هیوهار نبا

(5/8). 

 نع ةعيط نبا نع بهو نبا نع ةلمرح نع انثدحو يبأ تعم متاح يبأ نبا لاق (5)
 نبا نع راسي نب ءاطع نع ديز امنإ أطح اذه : يبأ لاق .. هب هركذف .. كاحضلا



00 

 يرهشلا ضوع.د قيقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف هجاجزلا حابصم ۴٤

 اذه يف نسحأ سابع نبا ثيدح" :لاقو ؟"يذمرتلاو يئاسنلاو دواد

 رمع نع بابلا قو ءيشب سيل اذه رمع ثيدحو " :لاق "حصأو بابلا

 نم هدنسم يف رازبلا هاورو « "هكافلا نباو عفار يبأو ةديربو رباجو

 .)ورمع نب هللا دبع ثيدح

 ا

 اقيلعت نيدشر ثيدح يذمرتلا جرحأو ١/ 6۳٩ للعلا ) كيف يبلا نع سابع "
 نایفسو دعس نب ماشهو نالجع نبا یور ام حیحصلاو ءيشب اذه سيل :لاقو

 سابع نبا نع راسي نب ءاطع نع ملسأ نب دیز نع دمحم نب زیزعلا دبعو يروثلا

 هايور دعس نب نيدشرو ةعيهل نبا نأ ىلع ئطقرادلا هّبنو « ١1٠١( /۱) هو يبلا نع

 :لاق رمع نب هللا دبع نع ديز نع هاورف هفلاخ نانس نب هللا دبع نأو كاحضلا نع

 اذه نأ ام رازبلا دنسم یو « سابع نبا نع ءاطع نع ديز باوصلا « مهو امهالكو

 . (۳ /۳) يراقلا ةدمع يف ئيعلا اذه ركذ « كاحضلا نم الإ

 يروثلا نايفس قيرط نم ةرم ةرم ءوضولا باب « ءوضولا باتك : يراخبلا (۱)

 ماشه قيرط نم ةرم ةرم ءوضولا باب « ةراهطلا باتك : دواد وبأو )١/758(

 قيرط نم ةرم ةرم ءوضولا باب « ةراهطلا باتک : يئاسنلاو « (40 )١/ دعس نب

 ةرم ةرم ءوضولا يف ءاج ام باب « ةراهطلا يف : يذمرتلاو (۱۳ /۱) يروثلا نايفس

 :هب ديز نع نايفس قيرط نم ةحام نباو « (۰ /۱) يروثلا نايفس قيرط نم

 نع نالجع نب دمحم قيرط نم ةبيش يبأ نبال فنصلا ين وهو ١47( /۱) ةراهطلا

 مكاحلاو ۱۸۲ مقر دوبعملا ةحنم يف امك يسلايطلا دواد يبأ دنعو ٩( /۱) هب ديز

 زيزعلا دبع قيرط نمو ١( 417 /۱) هب ديز انن دعس نب ماشه قيرط نم كردتسلا يف

 . (۱۵۰ )١/ هب ديز نع دمحم نبا
 . ١557/١ راتسألا فشك (۲)



 ۳۳ اهننسو ةراهطلا باتک

 اثالث ًاثالث ءوضولا باب (۳۸)

 نب دئاف نع «سنوی نب یسیع انث ؟)میک و نب نایفس انئدح (۱۹)

 :لاق قوأ يبأ نب هللا دبع نع (۳ءاقرولا يبأ نهرلا دبع

 هسأر حسمو اثالث ًاثالث أضوت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر

 ركنم" :يراخبلا هيف لاق نمحرلا دبع نب دئاف .فیعض دانسإ اذه

 © ةعوضوم ثيداحأ قوأ يبأ نبا نع ىور" :مكاحلا لاقو «"ثيدحلا

 نع «نوراه نب ديزي انث «يريراوقلا انث هدنسم يف يلصوملا ىلعي وبأ هاور

 وز يف هندرو ما هفايسو نمح نب ديناسملا دئاوز ىف هتدروأ امك متأ هقايسو هرکذف .مح لا دبع هب دئاف

)9( ۳۹ £ 5 (= 

 هيلع لحدأف هقاروب يلتبا هنأ الإ اقودص ناك «يفوكلا يساژرلا دمحم وبأ حارحبا نبا )١(

 بيرقتلا ١ ق ت /ةرشاعلا نم « هثيدح طقسف لبقي ملف حصنف هثيدح نم سيل ام

 .( ١/30

 / ةئامو نيتسلا دودح ىلإ يقب ةسماخلا راغص نم ؛هومهتا كورتم «راطعلا ءاقرولا وبأ (۲)

 . (۱۰۷/۲ بيرقتلا) ق ت

 . ۱۸۶ /۱ حیحصلا ىلإ لخدملاو ۱۳۲ /۷ ریبکلا خيراتلا (۲)

 .ءوضولا باب « ةراهطلا باتک :فاحالا (ع)

 ثيدحلا جیرخت رظناو (۱5/۱) نيديلا لسغ باب .ةراهطلا باستک (5)
 هجرحآ دقف تبا نتلاو 2« )۸/١( ةبيش يبأ نبال فنصلاو (۱5۷) مقر

۳۲ 



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز

 نع «نایفس نع .فسوی نب دمحم انث «ىيحي دمحم انئدح ۱۷۰)

 . اثالث ًاضوتی ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناك

 . ()روهمبا هفعض میلس يبأ نبا وه ثيلو فیعض دانسإ اذه

 باب « ءوضولا باتك : حیحصلا يف نامثع ثيدح نم يراخبلا <

 يف ملسم دنع كلذك وهو 6۲۰۹ /۱) اثالث انالث ءوضولا

 ةراهسطلا يف يئاسنلاو « (۷۸ /۱) ةراهطلا يف دواد يبأو (۲۰ /۱) ةراهطلا

 . مهريغو (۱۶ /۱)

 .هلبق ثيدحلا رظنا (۱)



 ۳۳۷ اهننسو ةراهطلا باتک

 اثالثو نيتنثو ةرم ءوضولا باب (۳۹)

 ۲ . م () ۱ ۳ ۱

 :لاق رمع نبا نع ؟”ةرق نب ةيواعم

 «نيتنث نيتنث أضوت مث هب الإ ةالص هنم هللا لبقي ال نم ءوضو اذه

 اذه :لاقو ءاثالث اثالث أضوتو یوضولا نم “ردقلا ءوضو اذه :لاقف

 مث اذكه أضوت نمو «ميهاربإ يليلخ ءوضوو يئوضو وهو «ءوضولا غبسأ

 :هغارف دنع لاق

 ةينا هل حتف هلوسرو هدبع اًدمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ

 .ءاش اهيأ نم لحدي ةنجلا باوبأ

 ع | ةئامو نينامثو « نان ةنس تام « ةنماثلا نم « ةقث «يرصبلا دمحم وبأ « يومألا )١(

 . ( ۲۳۷/۲ بيرقتلا )

 ق / ةئامو نينامتو عبرأ ةنس تام « ةنماثلا نم « نيعم نبا هبذك « ديز وبأ يرصبلا (۲)

 .( 505/١ بيرقتلا )

 ع | ةئامو ةرشع ثالث ةنس تام « ةثلاثلا نم « ملاع ةقث «يرصبلا سايإ وبأ (۳)

 . ( 7517/7 بيرقتلا )

 نالف :لاقي فرشلاو ةبترلا ئعم ردقلا ىلإ فاضي نأب قیقح هنأ ديري :يدنسلا لاق (4)

 ةالصللو هللا دنع ردق هل ءوضولا اذه نأ ةدافال فرشو هاج يأ ريمألا دنع ردق هل

 . (۸۳ /۱) ةيشاحلا ... ردق هب



 میحرلا دبع هنباو .فیعض وهو .يمعلا دیز هيف دانسإ اذه

 يف متاح يبأ هلاق رمع نبا قلی  ةرق نب ةيواعمو «باذك لب كورتم

 نب ةيواعم قیرط نم هاورو كردتسلا يف مكاحلا "هب حرصو “للعلا

 يف يسلايطلا دواد وبآ هاورو «ةريره يبأ ثيدحل ًادهاش رمع نبا نع ةرق

 هدنسم يف دمحأ مامإلا هاورو «هب يمعلا ديز نع مالس نع هدنسم

 دم انت يلصوملا ىلعي وبأ هاورو "”هجولا اذه نم هننس يف ئطقرادلاو

 ارصتخم يذمرتلا هاورو رک ذف يمعلا ديز نب ميحرلا دبع انت ريشب نبا

 :ظفلب هللا دبع نب رباج ثيدح نم

 الو «نيترم نيترمو «ةرم ةرم ًاضوت ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ

 . “هب يمعلا ديز قيرط نم ىربكلا يف يقهيبلا هاورو . *ائال

 فيعض يمعلا ديزو « ثيدحلا كورتم ديز نب ميحرلا دبع : متاح يبأ نبا مالك صن )١(
 ثيدحلا اذه نع ةعرز وبأ لئسو « هه يبلا نع ثيدحلا اذه حصي الو «ثيدحلا

 . 45/١( للعلا ) رمع نبا قحلي مل ةرق نب ةيواعمو « هاو يدنع وه :لاقف

 . ١/ ١5١( كردتسملا ) رمع نبا قحلي مل ةيواعم نأب يأ (۲)
 قرط نم ننسلا يف يطقرادلاو « ةحنملا يف امك ۱۸۱ مقر يسلايطلا دواد يبأ دنع (۳)

 . (۷۹ /۱) 88 هللا لوسر ءوضو باب « ةراهطلا يف يريصوبلا هيلإ راشأ ام اهنم
 )٤( ًاالثو نيترمو ةرم ءوضولا يف ءاح ام باب « ةراهطلا )۱/ 58( .

 نع لقنو « ظافلألا هذه عيمجي بيرغ :يعليزلا لاق و « (۸۰/۱) ةراهطلا (5)
 بصن ) .ةفيعض اهلك هجوأ نم ثيدحلا اذه يور دقو :ةفرعملا ي لاق هنأ يقهيبلا

 هنع تبث دق نكل ادج فيعض هحولا اذه نم ثيدحلاو ۰ (١/58ةيارلا

 ءوضولا هنع تبثو « هناسحاو ءوضولا غابسإب رمألا ملسو هيلع هللا ىلص



 ۳۳۹ اهننسو ةراهطلا باتک

 نب ةملسم نب ليعامسإ انث )رفاسم نب رفعج انثدح (۱۷۲)

 يراوحلا نب ديز نع "ينابيشلا ةدارع نب هللا دبع انث رشب وبأ بنعق

 : بعك نب يبأ نع ؟")ریمع نب ديبع نع ةرق نب ةيواعم نع

 :لاق مث «ةرم ةرم ًاضوتف ءامب اعد ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 هةالص هل هللا لبقي مل هأضوتي مل نم ءوضو -لاق وأ - ءوضولا ةفيظو اذه

 نيلفك هللا هاطعأ هأضوت نم ءوضو اذه :لاق مث ] «نيترم نيترم أضوت مث

 نم نيلسرملا ءوضوو يئوضو اذه :لاقف « 2[ ًاثالث أضوت مث ءرحألا نم

 .يلبق

 ضعب مدقت دقو « افاظم يف عحارتلف دهشتلا لضف كلذکو « ةرمو نيترمو ال 0

 . ًايرق كلذ
 تام « ةرشع ةيداحلا نم ءأطخأ اعر قودص يلذما اص وبأ «يسينتلا دشار نبا (۱)

 . ١/ ٠۳١( بيرقتلا ١ ق س د | نيتئامو نيسمخو عبرأ ةنس

 تام «ةعساتلا نم ؛ئطخي قودص « رصم ليزن «يندلا رشب وبأ « ينعقلا يثراحلا (۲)

 . (۷۵ ١/ بيرقتلا) ق / نیتئامو عست ةنس

 نم «فيعض «يرصبلا نابیش وبآ «يسودسلا «ةفيفخلا ءارلاو ةلمهلا حتفب :ةدارع نبا (۳)

 . ( ٤۳۳/١ بیرقتلا) ق / ةعساتلا

 هلاق ملسو هيلع هللا یلص يبلا دهع ىلع دلو « يكلا مصاع وبأ «يثيللا ةداتق نبا )٤(

 تام «هتقث ىلع عمجم «ةكم لهأ صاق ناكو «نيعباتلا رابك يف هريغ هذعو «ملسم

 . (5414 ۱ بيرقتلا ) ع / رمع نبا لبق
 رادو "مه " يف وه امك تبثأ ام باوصلاو لصألا نم نیتفوکعلا نيب ام طقس (5)

 . (۸۱/۱) يطقرادلاو « بتكلا



 قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز ي رهشلا ضوع.د

 كلذك و .فیعض يمعلا وه يراوحلا نب دیز ؛فیعض دانسإ اذه

 يق دمحأ مامالا هاورو هحولا اذه نم هننس يف یطقرادلا هاور هنع يوارلا

 نبا نع عفان نع يمعلا ديز نع ليئارسإ نع رماع نب دوسأ نع هدنسم
000 

 ۰ رمع

 لاق امك فيعض ثيدحلاو ٩۸( /۲) دمحأو )١/ ۸١( ننسلا يف طقرادلا )١(

 . هلبق ثيدحلا رظناو « يريصوبلا



 ۳۱ اهننسو ةراهطلا باتک

 ؟ءوضولا يف فرسی له باب (4۰)
 (لضفلا نب دمحم نع «ةيقب انث «ىفصملا نب دمحم انئدح (۱۷۳)

 :لاق رمع نبا نع ملاس نع ''هيبأ نع
 ال فرست ال :لاقف أضوتي الجر ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ىأر

 ۱ . فرست

 ةيقبو باذک هنباو ,فیعض ةيطع نب لضفلا ؛فیعض دانسإ اذه

 ۱ “° سلدم

 يبح نع «ةعي نبا انث «ةبيتق انث یی نب دمحم انثدح (۱۷4)

 ورمع نب هللا دبع نع يلبحلا نمحرلا دبع يبأ نع ”يرفاعملا هللا دبع نبا

 :لاقف ءأضوتي وهو دعسب رم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 ةنس تام «ةنماثلا نم « هوبذک «یراخب ليزن ءقوكلا مهالوم يدبعلا «ةيطع نبا (۱)

 .(۲۰۰/۲ بیرقتلا) ق ت / ةئامو نينامت

 نم «مهو اعر قودص «سبع ينب ىلوم « يزورلا ورمع نب ةيطع نب لضفلا (۲)
 . 0۱۱۱ /۲ بیرقتلا) ق س / ةسداسلا

 . عوضوم : (1۸ ۰ ) عماجلا فیعض يف ينابلألا لاق (۳)

 تمجعلا نوکسو ةدحولا حتفب : ينالغبلا ءاحر وبآ « يفقثلا ليمح نب ديعس نبا (4)

 . (۱۲۳/۲ بیرقتلا ) ع / نیتئامو نيعبرأ ةنس تام  ةرشاعلا نم « تبث ةقث

 يرفاعلا حیرش نب هللا دبع نبا «ةحوتفم ىلوألا تحت نم نيئايو هلوأ مضب :يبح (5)
 4 / ةئامو نيعبرأو نامت ةنس تام «ةسداسلا نم «مهي قودص « يرصبلا

 ) بيرقتلا ۲٠۹/۱ ( .



 و

 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم "9

 تنك ناو عن :لاق !؟فارسإ ءوضولا يفأ :لاقف ؟فرسلا اذه ام

 .راج رف ىلع

 ةعيمل نب هللا دبعو هللا دبع نب ييح فعضل ؛ فيعض دانسإ اذه

 اذه نم امهننس يف "”يئاسنلاو دواد وبأو «2"”هدنسم يف دمحأ مامالا هاور

 نم هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هاورو .هتدروأ كلذلف انه ركذ ام الح هحولا

 وبأ انث هدنسم ف يلصولا یلعی وبأ هاورو ,20فاسي نب لاله ثيدح

 همحر  ةحام نبا هاور امك هركذف ةعيهل نبا انث اجر وبأ انث ميكح

 مب

 . س هللا

 )١( ًانتمو ادنس هلثع ةبيتق قيرط نم (۲۲۱ /۲) دنسملا .

 اذهب هاجرحأ هللا امهمحر - يئاسنلاو دواد ابآ نأ يريصوبلا مالک رهاظ (۲)

 . كلذ دحآ لو ةجام نبا ظفل ريغ ظفلب نکل دانسالا

 ام باوصلاو  فیحصت وهو « راسي : يوانشكلل دئاوزلا ةعبطو لصألا يف عقو (۳)

 . )55/1١( فنصلا يف وه امك تبثأ



 ۳:۳ اهننسو ةراهطلا باتک

 هراکلا ىلع ءوضولا غابسإ باب (۶۱)

 ريهز انث ريكب يبأ نب ىيي نع «ةبيش يبأ نب ركب وبآ انثدح (۱۷۵)
 يأ نع «بيسملا نب ديعس نع «ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع دمحم نبا
 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم هنأ يردخلا ديعس

 ؟تانسحلا يف هب ديزيو ءاياطخلا هب هللا رفكي ام ىلع مكلدأ الأ

 اطخلا ةرثكو «هراكملا ىلع ءوضولا غابسإ :لاق «هللا لوسر اي ىلب :اولاق

 .ةالصلا دعب ةالصلا راظتناو «دجاسملا ىلإ

 هللا ديبع انبأ يدع نب ايركز ئثدح هدنسم يف ديم“ نب دبع هاور

 ىف ةليوط ةدايزب هركذف ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع «يقرلا ورمع نبا

 دبع نب دمحم نع ةميزخ نبا نع هحيحص يف نابح نبا هاورو ؟"هرخآ

 نب ديعس نع ركب يبأ نب هللا دبع نع نايفس نع مصاع يبأ نع ميحرلا
 :لاقو «هب بيسملا نب ديعس قيرط نم مكاحلا هاورو "هب بيسملا
 .)ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح

 ١185. ص بحتنملا (۱)

 نبا دانس لوح رظناو )١/ ٩۰( ةعيزخ نبا حيحص يف وهو ۰ ۱۳۲ مقر دراوملا (۲)

 . ٩۰( /۰۱ ةعزخ نبا حيحصو (۳۰ /۱) يزارلا للع نابح
 ملسم طرش ىلع لاق امنلو « نيخيشلا طرش ىلع: لاقو ۱٩۱( /۱) ةالصلا باتك (۲)

 . (۱۳۲/۱) يلع دنسم نم ديعس يبأ نع بیسلا نب ديعس ثيدح يف



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 ةريره يبأ ثيدح نم (يزمرتلاو نیحیحصلا يف دهاش هلو :تلق

 نا هللا دبعو يلع نع بابلا قو :لاق .حیحص نسح :يذمرتلا لاق

 0 esse و
 . ٠ مهريغو ةشئاعو سنأو شياع نب نمحرلا دبعو سابع نباو ورمع

 هراکلا ىلع ءوضولا غابسإ لضف باب « ةراهطلا باتك : ملسم دنع وه (۱)
 (۷۲ /۱) ءوضولا غابسإ يف ءاج ام باب « ةراهطلا :يف يذمرتلاو ( )۱/ ۲٠۹

 ءوضولا غابسإب رمألا « ةراهطلا باتک :يئاسنلا يف وهو « يراخبلا يف هدحآ ملو

 ءوضولا غابسإ يف ءاج ام باب « ةراهطلا باتک : ةحام نبا و ۲۰ )١/

 ةحام نبا و يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو كلام هاور : يرذنلا لاق 0۱4۸ /۱)

 . حیحص انه دیعس يبأ ثیدحو ۰ ۸۳ /۱ بیغرتلا حیحص ) . هانعع

 .( ۷۳ /۱) ( ورمع نب ةديبع لاقیو ةديبعو ) : ةدايز يذمرتلا يف (۲)



 ۳:۵ اهننسو ةراهطلا باتک

 ةيحللا ليلخت يف ءاج نم باب (۶۲)

 نب ماشه نب صفح نب هللا دبع نب دمحم اندح (۱۷۰)

 بحاص رضنلا وبأ ريثك نب ىج انث كلام نب سنأ نب ديز

 :لاق كلام نب سنأ نع «يشاقرلا ديزي نع )يرصبلا

 جرفو هتيحل للخ ًاضوت اذإ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناك

 . نيترم هعباصأ

 دواد وبأ هاور هخیشو ريثك نب ىيحي فعضل ؛فيعض دانسا اذه

 هاور اذكو «هتدروآ كلذلف «عباصألا ركذي ملف ؟)هحولا اذه نم هننس يف

 :لاق سنأ نع يشاقرلا ديزي نع ةشئاع يبأ نب ىسوم نع ةبيش يبأ نبا

 هتيحل للخیو هنقذ تحت هديب لوقي أضوت اذإ ملسو هيلع هللا یلص يبلا ناك

 ثيدح نم دهاش هلو *نیترم كلذ نم رثكأ وأ اثالث هلعف اعرو نيترم

 . یرغصلا يف يئاسنلا هاور ةربص نب طيقل

 . ( ۱۷١/۲ بيرقتلا ١ ق / ةرشع ةيداحلا نم «قودص « يرصبلا « يراصنألا (۱)

 . ( ٠١٦/۲ بيرقتلا ) ق / ةعساتلا رابك نم فيعض (۲)

 . ءاورإلا يف امك ينابلألا هححصو (۱۰۱ /۱) ةيحللا ليلخت باب « ةراهطلا باتك (۳)

 )٤( فنصلا ) ١/ ١7( يريصوبلا هدروأ امك ال ًارصتخم .

 ؛(1١ /۱) عباصألا ليلختب رمألا « ةراهطلا باتك : طقف عباصألا ليلختب رمألا ف (5)

 . (۲۱۶ /5) عماجلا حيحص رظنا حيحص ثيدحلاو



 ب۳

 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۳ ٤٦

 !بیبح نب ديمحلا دبع انث «رامع نسب ماشه انئدح (۱۷۷) )ا 3 3 5

 :لاق رمع نبا نع عفان نع سيق نب دحاولا دبع ان «يعازوألا انث

 ضعب هيضراع كرع أضوت اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك

 .اهتحت نم هعباصأب هتي كبش مث «كرعلا

 ف ئطقرادلا هاور .هيف فلتخم وهو دحاولا دبع هيف دانسإ اذه

 ثيدحلا اذه ىور :هيبأ نع متاح يبأ نبا لاق :لاقو «هحولا اذه نم هننس

 ناك :الاق ةداتقو يشاقرلا ديزي نع دحاولا دبع نع يعازوألا نع ديلولا

 . ؟"باوصلا وهو السرم ..ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 نبا ىلع اعوفرم يعازوألا نع ةريغملا وبأ هاورو : 2”نسحلا وبأ لاق

 . ""باوصلا وهو رمع

 نبا نع عفان قیرط نم هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هاور اذكو :تلق

»( 
 ۰ رمع

 ريغ نع وري ملو «يعازوألا بتاک «دیعس وبآ «يقشمدلا «نيرشعلا يبأ نبا )١(

 نم ؛ثيدح بحاص نكي ملو ناوید بتاك ناك :متاح وبأ لاق ءأطخأ اعر قودص

 . ( ٤٦۷/١ بيرقتلا ١ ق ت تح / ةعساتلا

 نم «ليسارمو ماهوأ هل قودص «يوحنلا ءسطفألا ؛يقشمدلا ةزمح وبأ «يملسلا (۲)
 . 0۲/۱ بيرقتلا ١ ق / ةسماخلا

 . (۳۱ ١/ ) هبشأ وهو : اهيف همالك صن « متاح يبأ نبال للعلا : رظنا (۲)

 . (۱۰۷ /۱) هننس رظنا « يطقرادلا ينعي (4)
 . قباسلا ردصلا (ه)

 . فيعض ثيدحلاو (۱۳ ۰۱۲ )١/ ةراهطلا (5)



 ۳:۷ اهننسو ةراهطلا باتک

 نب دمحم انث )يقرلا هللا دبع نب ليعامسإ انثدح (۱۷۸)

 يبأ نع © ىشاقرلا بئاسلا نب لصاو اش )ییالکلا ةع ببر

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تیر :لاق يراصنألا بويأ يبأ نع “ةروس

 .هتی للخف أضوت
 مامإلا هاور «يشاقرلا لصاوو ةروس يبأ فعضل ؛فيعض دانسإ اذه

 نب دمحم انث هدنسم يف عينم نب دمحأ هاورو هحولا اذه نم هدنسم يف دمحأ

 هتيحل حسمو ضمضمت أضوت اذإ ناك » :ظفلب هب يشاقرلا لصاو انث «ديبع

 هلو «هب “ديبع نب دمحم نع دیه نب دبع هاور اذكو . « ءاملاب اهتحت نم

 لاق :لاقو يذمرتلاو ةحام نبا هاور نافع نب نامثع ثيدح نم دهاش

 . °” "نامثع ثيدح بابلا اذه يف ءيش حصأ " :يراخبلا

 يأرل بسن «قودص «قشمد يضاق «يركسلا «يقرلا نسحلا وبأ وأ هللا دبع وبأ (۱)

 . ( 7١/١ بيرقتلا ) ق / نيتئامو نيعبرألا دعب تام «ةرشاعلا نم مهح

 4 خب / ةئامو نيعستلا دعب تام «ةعساتلا نم «قودص « عيكو مع نبا « وکلا (۲)

 .( ٠١١/۲ بيرقتلا )

 ق ت | ةئامو نيعبرأو عبرأ ةنس تام «ةسداسلا نم .فیعض «يرصبلا ىيي وبأ (۲)

 . ( ۳۲۸/۲ بيرقتلا )

 «بويأ يبأ يحأ نبا «يراصنألا ءار اهدعب واولا نوكسو هلوأ حتفب :ةروس وبآ )٤(

 . ( ٤۳۲/۲ بیرقتلا) ق تد | ةثلاثلا نم «فيعض

 نع رجح نبا لاق « ٤۸ ص ديمح نب دبعو (4۱۷ /۵) لبنح نب دمحأ دنسم (5)
 وبأ هيفو للعلا يف يذمرتلاو ,دمحأو «يليقعلاو ةحام نبا هاور :بويأ يبأ ثيدح

 .فرعي ال ةروس

 (45 (4۵/۱) ةيحللا ليلخت يف ءاج ام باب « ةراهطلا يف : ننسلا يف يذمرتلا (1)



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز يف ةجاجزلا حابصم "م

 ةرم سأرلا حسم باب (4۳)
 دشار نب یی انن )يرصلا ثراحلا نب دمحم انثدح (۱۷۹)

 تیر :لاق عوكألا نب ةملس نع “ةملس یوم ديزي نع “”يرصبلا
 .ةرم هسأر حسمف أضوت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لاق ثراحلا نب دمحمو .دشار نب ىيحي فعضل ؛فيعض دانسإ اذه

 نم یربکلا يف يقهيبلا هاور :تلق . “طخ :تاقثلا يف نابح نبا هيف

 دجسم نذؤم «يشرقلا ثراحلا نب دمحم نع ""نایفس نب بوقعي قيرط
 باتك يف ةدايزلا هذه قتأتسو «”ةرم ملسف یلصو دازو «هب رصم

 .“ةالصلا

 . ۱4۸ )١/ ةراهطلا باتك : ةجام نباو

 ق / نيتئامو نيعبرأو ىدحإ ةنس تام «ةرشاعلا نم « برغي قودص «نذؤملا (۱)

 . ( ٠١۲/۲ بیرقتلا )

 ةنماثلا نم «فيعض «دمو ةددشم ءارو ةدحوع : ءاّربلا . يرصبلا ديعس وبأ «يزاملا (۲)

 .( ۳٤۷/۲ بيرقتلا) ق /

 ةنس تام قعبارلا نم « ةقث «عوكألا نب ةملس ىلوم ؛يملسألا ديبع يبأ نب ديزي (۲)

 . (۳۹۸ /۲ بيرقتلا ) ع / ةئامو نيعبرأو عضب

 )٤( تاقثلا ٩ ۸۰ .

 .ثیدحا اذه جرخآ ثيح ۳۳٩/۱( ) هل خیراتلاو ةفرعلا : رظنا « يوسفلا (ه)

 . (۱۷۹/۲) ةدحاو ةميلست ىلع راصتقالا زاوج باب « ةالصلا باتک (*)

 . (۳4۰) مقر ثیدح (۷)



 ۳۶۰۹ اهننسو ةراهطلا باتک

 سأرلا نم نانذألا باب (4 )٤

 قدئاز يبأ نب ایرکز نب ی انث ءديعس نب ديوس انئدح (۱۸۰)

 هللا دبع نع "میم نب دابع نع "”ديز نب بيبح نع ةبعش نع

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق ديز نبا

 .سأرلا نم نانذألا

 .هظفح ؟)دیعس نب ديوس ناك نإ نسح دانسإ اذه

 نب دمحم انث '”نيصحلا نب ورمع «ىيي نب دمحم انثدح (۱۸۱)

 بیرقتلا ) 4 / قعباسلا نم « ةقث « هدج ىلإ بسنی دقو « يندملا « دال نبا (۱)

 .( ١/١45

 ع | ةيؤر هل نإ : ليق دقو « ةثلاثلا نم « ةقث « ندملا «ينزاملا . يراصنألا (۲)

 . ( ۳۹۱/۱ بيرقتلا )

 نم سيل ام نقلتی راصف يمع هنا الإ هسفن ف قودص ك رجح نبا هيف لاق ديوس (۳)

 )٠٠١/۲( نازیلا يفو « ( ۳٠١/۱ بیرقتلا ) لوقلا نيعم نبا هيف شحفأو هثیدح

 بيذهتلا يفو . يرابنألا ادیوس توزغل ًافيسو ةقرد تدحو ول : ىي لاق
 انيقلت هب ثدح امو « هنع بتكاف كئدح ام :لاقف ؟ هنع لئس یی نأ : (۲۷۳/4)

 يف ديوس نع ةياورلا تزجتسا فيك : ملسمل لاق بلاط يبا نب ميهاربإ ناو « الف

 ىلإ بهذ دقو . !؟ ةرسيم نب صفح ةخسنب يتآ تنك نيأ نمو :لاقف ؟ حيحصلا

 .ةباحصلا نم ةعامج نع ةريثك قرط هل حيحص ثيدح :لاقف ينابلألا هحيحصت

 ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس رظنتلف داحأو اهلك قرطلا كلت ىلع ملكتو مهركذو

(۱/ 4۷). 

 دعب تام « ةرشاعلا نم « كورتم « يرزجلا مث يرصبلا « هلوأ مضب « يليقعلا )٤(



rt 

 نع بيسملا نب ديعس نع ”يرزجلا مرکلا دبع نع “ةثالع نب هللا دبع
 .سأرلا نم نانذألا :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ

 نب ورمعو «ةثالع نب هللا دبع نب دمحم فعضل «فيعض دانسإ اذه

 هدانسإ" :لاقو يذمرتلا هاور ةمامأ ىبأ ثيدح نم دهاش هلو «نيصحلا

 نع مرم يبأ نبا قيرط نم هننس يف يطقرادلا هاورو « * ”مئاقلاب سيل f در ف لوز 0" ی
 .السرم دعس نب دشار

 . ( 1۸/۲ بیرقتلا ) ق / نیتئامو نیئالثلا

 ریسیلا وبآ يرزحبا نیغصتلاب يليقعلا «ةثلثم مث ماللا فیفختو ةلمهلا مضب :ةئالع (۱)

 / ةئامو نیتسو نامث ةنس تام قعباسلا نم «یطخی قودص «يضاقلا « ينارحلا

 . (۱۷۹/۲ بیرقتلا) ق سد

 نیتمجعلا داضلاو ءاخلاب يرضخلا وهو ةيمأ يب یوم دیعس وبآ يرزحلا كلام نبا (۲)
 ع | ةئامو نیرشعو عبس ةنس تام «ةسداسلا نم « ةقث ةماميلا نم ةيرق ىلإ ةبسن

 . ( ١١١/۲ بیرقتلا )

 . )١/ ٥۳( سأرلا نم نينذألا نأ ءاج ام باب « ةراهطلا : ننسلا (۳)

 )٤( يطقرادلا ننس : رظنا « تبثأ ام باوصلاو ( دعس نب دسأ ) لصألا يف عقو :

 سأرلا نم نانذألا » : و يبلا لوق نم يور ام باب « ةراهطلا « )١/ 6۰4

 هلبق ثيدحلا رظناو .



 o1 اهننسو ةرا باتک

 عباصألا ليلخت باب (4 5)
 نب دعس انث !يرهولبا ديعس نب ميهاربإ انثدح (۱۸۲)

 نع «ةبقع نب ىسوم نع «دانزلا يبأ نبا نع «"”رفعج نب ديمحلا دبع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع “” ةمأوتلا یوم حلاص

 كيدي عباصأ نيب ءاملا لعحاو ءءوضولا غبسأف ةالصلا ىلإ تمق اذإ :ملسو

 .كيلجرو

 هب يرهوجلا ديعس نب ميهاربإ نع ًاضيأ عماجلا يف ؟”يذمرتلا هاور

 :لاقو «هتدروأ كلذلف .ءوضولا غبسأف ةالصلا ىلإ تمق اذإ :هلوق ال

 نب دعس قیرط نم كردتسلا يف مكاحلا هاورو .بیرغ نسح ثیدح

 يبأ نب نارمع نع میشه نع ةبيش يبأ نبا هاور كلذكو «“ديمحلا دبع

 تام «ةرشاعلا نم «ةجح الب هيف ملكت ظفاح ةقث « دادغب ليزن يربطلا قاحسإ وبأ (۱)

 . ( 55/١ بيرقتلا ١ 4 م / نیتئامو نيسمخلا دودح يف

 «ةرشاعلا رابك نم « طيلاغأ هل قودص « دادغب ليزن يندملا ذاعم وبأ يراصنألا (۲)

 . ( 788/١ بيرقتلا ١) ق س ت / نيتئامو ةرشع مست ةنس تام

 ءامدقلا ةياورب سأب ال :يدع نبا لاقف «هرخآب طلتحا قودص ندلا ناهبن نبا (۳)

 نيرشعو تس وأ سم ةنس تام « ةعبارلا نم « جيرج نباو بئذ يبأ نباك هنع

 . (۳۹۳/۱ بیرقتل) ق ت د / هل جرحا يراخبلا نأ معز نم أطخأ دقو « ةئامو

 )٤( عباصألا ليلخت يف ءاج ام باب « ةراهطلا : ننسلا )١/ ۵۷( .

 سيلف كلذك ناك ناف ةمأوتلا ىلوم هنظأ حلاص :لاقو (۱۸۲ /۱) ةراهطلا باتك (5)



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 یور امنإف ةرخآب طلتحا ناو حلاصو :تلق افوقوم سابع نبا نع ءاطع
 Pl او رم ۱

 . يهذلا هنع تكسو . ادهاش هتحرحأ اهنإو باتکلا اذه طرش نم

 )١( تاراهطلا باتک ) ۱۲/۱ .

 نب یسوم ةياور نم هنأل يراخبلا هنسح : (44 )١/ صیخلتلا يف رجح نبا لاق (۲)

 حاضیالاو دییقتلا رظناو « طلتخي نأ لبق هنم یسوم عاسو « حلاص نع ةبقع

 . ۲۳۲ ص تارينلا بکاوکلاو « :ه5 ص



 Yor اهننسو ةراهطلا باتك

 متاخلا كيرحت باب (۶ )

(1A)دمحم نب رمعم انث ؟)يشاقرلا دمحم نب كللا دبع انئدح  

 “عقار يبأ نب هللا ديبع نع يبا يئدح «)مفار يبأ نب هللا ديبع نبا

 :هيبأ نع

 .همتاحح كّرح أضوت اذإ ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 لاق .هللا ديبع نب دمحم هيبأو ءرمعم فعضل ؛فيعض دانسإ اذه

 لاق .“ ثيدحلا ركنم عفار يبأ نب هللا ديبع نب دمحم نب رمعم :يراخبلا

 نب هللا دبعو «يلع نع رثألا ىلع بابلا اذه يف دامتعالاو :يقهيبلا

 دمحم ابأ یکی يرصبلا ةبالق وبأ «ةمجعم مث فاقلا فيفختو ءارلا حتفب :يشاقرلا (۱)

 «ةرشع ةيداحلا نم «دادغب نكس امل هظفح ريغت «ئطخي قودص «بقل ةبالق وبأو

 . ( ٥۲۲/١ بيرقتلا ) ق /نيتئامو نيعبسو تس ةنس تام

 .(1737/؟ بيرقتلا) ق /ةرشاعلا رابك نم «ثيدحلا ركنم «يندملا مهالوم يمشاملا (۲)

 ؛فیعض « يفوكلا مهالوم «يمشاملا عفار يبأ نب ريغصتلاب « هللا ديبع نب دمحم وه (*)

 . ( ۱۸۷/۲ بيرقتلا) ق / ةسداسلا نم

 بيرقتلا ) ع / ةثلاثلا نم « ةقث وهو « يلع بتاك ناك « كيو يبلا یوم ندملا )٤(

۰۳/۱ . 

 خيراوت يف هدحآ لو ۰۰۷/۱) يقهيبلا ننسو )٠٠١/٠١(« بيذهتلا بيذمت (ه)

 . ةالثلا يراحبلا



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 لقنو « "هفنصم يف ةبيش يبأ نبا امهاور رمع نباو يلع رثأ :تلق

 نب ماسو رانید نب ورمعو يرصبلا نسحلاو ةورع نع هلعف اضيأ
۳ 

 . 2لا دبع

 : همالك صنو (0۷ /۱) نيديلا لسغ دنع عبصألا يف متاخلا كيرحت باب « ننسلا (۱)
 . هريغو يلع نع رثألا ىلع بابلا اذه يق دامتعالاف

 امهجرخأو (۳۹ )١/ ءوضولا يف متاخلا كيرحت يف باب «تاراهطلا باتك :فنصملا (۲)

 . (2۷ )١/ ىربكلا يف يقهيبلا كلذك

 ثيدحلاو (4۰ )١/ فنصملا يف امك تبثأ ام باوصلاو ( مالس ) لصألا يف عقو (۳)

 عماجلا فيعض يف امك ينابلألا هفعضو « يريصوبلا هيلإ راشآ امك فيعض
 . )١/ ٩4( ننسلا يف يطقرادلا كلذك هجرحأ عفار يبأ ثیدحو (۱۷۹ /4)



 oo اهننسو ةراهطلا باتك

 باقعألا لسغ باب )٤۷(

 يبأ نع صوحألا وبآ انث «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح )۱۸٤(

 تعم“ لاق هللا دبع نب رباج نع “برک يبا نب ديعس نع قاحسإ

 :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 .رانلا نم "”باقعألل ليو

 نع هدنسم يف يسلايطلا دواد وبأ هاور .تاقث هلاجر دانسإ اذه

 ركب وبأ هاور اذكو « ^« بيقارعلا » :ظفلب هب قاحسإ يبأ نع "”مالس

 «“رباج نع برک يبأ نب ديعس قيرط نم هدنسم يف ةبيش يآ نبا

 يبأ ثيدح نمو ورمع نب هللا دبع ثيدح نم نيحيحصلا يف هلص

 يف عقو دقو « ( 7١4/١ بيرقتلا ) ق / ةعبارلا نم « ةعرز وبأ هقثو « ينادمهلا (۱)

 باوصلاو فيحصت وهو (بيرك) ةحام نبال يقابلا دبع ةعبطو بيذهتلاو بيرقتلا

 بیذقو )٤/ ١85( نابح نبال تاقثلاو (۵۱۰ /۳) ريبكلا خيراتلا :رظنا تبث ام

 . ۱۸۱ /۲) فارشألا ةفحت رظناو (۳۷۱ /۱) فشاكلاو (۰۲ /۱ ) لامكلا

 دبعل ةحام نبا ننس ٍيعبط يف عقوو باقعالا ظفلب " ه " و لصألا يف اذک (۲)
 .دحاو نیظفللا یعمو « بیقارعلا ظفلب (۸۷ /۱) يمظعألاو ۰ (۱۰۰ /۱) يقابلا

 . (۱۷) مقر ثيدحلا يف مدقتو « صوحألا وبأ يفنحلا میلس نبا (۳)
 يبأ نع هريغو ةبعش قیرط نم دمحأ دنع وهو : تلق (۵۳ /۱) دوبعلا ةحنم )٤(
 نبا ربسفتو (۸4 /5) يربطلا ریسفت رظناو ( ۳۹۰ ۰۳۹۹ /۳ دنسلا ) هب قاحسإ
 (۰۰ /۳) رثک

 (۲) /۱) فنصلا (ه)



 ۰ (9ةشئاع ثيدح نم ملسم فو )ةریره

 ليعامسإ نب نامثعو )نامثع نب سابعلا انثدح (۱۸۰)

 يبأ نع “”فنحألا نب ةبيش انث ءملسم نب دیلولا انث :الاق "نایقشمدلا

 هللا دبع وبأ يئثدح “يرعشألا حلاص يبأ نع “دوسألا مالس

 ةنسح نب لیبحرشو نایفس يبأ نب ديزي و دیلولا نب دلاخ نع يرعشألا

 :لاق كتي هللا لوسر نم اوعمج مهلك صاعلا نب ورمعو

 .رانلا نم باقعألل ليو ءءوضولا اومتأ

 نيحيحصلا يف وهو ءافعض هلاجر يف تملع ام نسح دانسإ اذه

 ثيدح نم ملسم حيحص یو «ورمع نب هللا دبعو ةريره يبأ ثيدح نم

 . °« ءوضولا اوغبسأ » :ةشئاع

 «ةراهطلا باتك يف ملسم دنعو (؟017 ۰۲۰ ١/ ) ءوضولا باتك : يراخبلا يف )١(

 . (۲۱۶ )١/ امهلامكب نیلجرلا لسغ بوجو باب

 .قباسلا عضوملا يف (۲)

 ةنس تام «ةرشع ةيداحلا رابك نم «ئطخي قودص « ملعملا ءيقشمدلا لضفلا وبأ (۳)

 . ( ۳۸۹/۱ بيرقتلا ) ق / نیتئامو نیئالثو مست

 . ( ۱/۲ بیرقتلا ) ق / ةرشاعلا راغص نم « لوبقم « يقشمدلا دمحم وبأ )٤(
 . ( ۳5۳/۱ بیرقتلا ) ق / ةعباسلا نم « لوبقم « يماشلا رضن وبآ « يعازوألا (ه)

 .(۲۷۳/۲ بیرقتلا) 4 م خب/ةثلاثلا نم «لسري ةقث مالس وبآ «يشبحلا دوسألا روطم )١(

 . ( ٩۳۰/۲ بیرقتلا ) ق / ةثلاثلا نم « لوبقم « يماشلا (۷)

 . ( 444/۲ بیرقتلا ) ق د / ةيناثلا نم «ةقث « يماشلا (8)

 .هلبق ثيدحلا رظنا (8ر



 اثالث نيلجرلا لسغ باب )٤۸(

 نأ برك يدعم نب مادقلا نع ؟”ةرسيم نب نهرلا دبع نع ؟'”نامثع

 هر و سوت لو هيلع لا ىلص هلل لوس

 ثيدح نم هضعب "ىرغصلا" يف يئاسنلا هاور ءنسح دانسإ اذه

 . “بلاط يبا نب يلع

 نب حور نع ةيلع نبا انث «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح (۱۸۷) .(f) طم و 1 ا 0

 نبا ناتا :تلاق عيبرلا نع «لیقع نب دمحم نب هللا دبع نع مساقلا واتا :تلاق 1 ۲ ( و

 ةقث «يصمحلا ءيبحرلا نامثع نبا «ياز هرخآو ءارلا رسكو هلوأ حتفب :زيرح (۱)

 بيرقتلا ) 4 خ /ةئامو نيتسو ثالث ةنس تام «ةسماخلا نم «بصنلاب يمر «تبث

 .( ١/١9

 0۰۰/۱ بيرقتلا ١ ق د /ةعبارلا نم «لوبقم «يصمحلا «ةملس وبأ يمرضحلا (۲)

 . ١59 ثيدحلا رظناو (۱۸/۱) نيلحرلا لسغ ددع « ةراهطلا باتك (۳)

 فورعملا ءيرصبلا رشب وبأ « مهالوم يدسألا مسقم نب ميهاربإ نب ليعامسإ وه )٤(
 ع| ةئامو نيعستو ثالث ةنس تام « ةنماثلا نم ظفاح ةقث «ةيلع نباب

 . ( 50/١ بيرقتلا )

 ةسداسلا نم ظفاح ةقث «يرصبلا ةثلثلاو ةمجعملاب : ثايغ وبأ يربنعلا يميمتلا (5)

 ق سد م خ / نابح نبا هر ةئامو نيعبرأو ىدحإ ةنس تام

 ١ بيرقتلا ٠٠٤/١ ( .



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۸

 :ترکذ يذلا اهنیدح نعت «ثيدحلا اذه نع ىلأسف سابع

 .حسلا الإ هللا باتك يف دجأ الو لسغلا الإ اوبأ سانلا نإ :سابع

 . ؟")هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هاور < () نسح دانسا اذه

 ‹ نيل هثیدح يف ءقودص :رجح نبا هيف لاق « هيف ملکتم ليقع نب دمحم نب هللا دبع (۱)

 (۱۰۳ /) بيذهتلا يف هتمجرت رظناو « ( 14۸/۱ بيرقتلا ) ةرخآب ريغت :لاقيو
 ٤۸٤(. /۲) نازیلاو

 دبع هجرخأو (۲۰ /۱) كيمدق لسغا لوقی ناك نم باب « تاراهطلا باتک (۲)

 يف يديمحلاو « (۲۲ /۱ فنصلا ) ليقع نب دمحم نب هللا دبع قیرط نم قازرلا
 . كلذك (۷۲/۱) ةراهطلا باتك : ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو (۱۲۳ /۱) دنسملا



 ۳9۹ اهننسو ةراهطلا باتک

 ءوضولا دعب حضنلا يف ءاج ام باب (4 )٩

 ناسح انث ()ییایرفلا دمحم نب ميهاربإ انثدح (۱۸۸)

 انث « ةورع نع يرهزلا نع ليقع نع ةعيه نبا انث "هللا دبع نبا
 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةئراح نبا هيبأ نع ديز نب ةماسأ

 :ملسو هيلع

 نم جرخي امل يبوث تحت حضنأ نأ ينرمأو ءوضولا ليربج ئملع

 .ءوضولا دعب لوبلا

 فسوي نب هللا دبع انث «متاح وبأ انث :ةملس نب نسحلا وبأ لاق

 .هوحن ركذف ةعيم نبا انث ۱ يسينتلا

 هدنسم يق ده مامإلا هاور «ةعيط نبا فعضل ؛فيعض دانسإ اذه
(0s 8؟)هوحن ركذف هب ليقع نع دعس نب نيدشر ان "ةجراخ نب مثيلا نع 0 ۰ ۰ 5 8 ها . 

 بيرقتلا ) ق / ةرشاعلا نم « يحاسلا هيف ملكت ن قودص « سدقملا تيب ليزن (۱)
۱ . 

 تام « ةرشاعلا نم « ئطخي « رصم ليزن « يطساولا يلع وبأ ٠ يدنكلا لهس نبا (۲)

 . ( ١1١7/١ بیرقتلا ) ق س خ / نيتئامو نيرشعو نوتنثا ةنس

 . ( 455/١ بيرقتلا ١ س ت د خ / نقتم ةقث « يبالكلا دمحم وبأ (۲)

 . ( ۳۲٣/۲ بيرقتلا ١ ق س خ ةرشاعلا رابك نم «قودص ۰ يزورملا (4)

 دمحأ دنع وهو «مدقت امك فيعض وهو نيدشر هيفو ؛ ةماسأ دنسم نم (۲۰۳ /0) ()



۳ 

 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۳۰

 هننس يق یطقرادلا هاورو « 2” ةعيهل نبا نع هفنصم ف ةبيش يبأ نبا هاورو
 نيسحلا انت ديمح نب دبع هاورو < ىسوم نب نسحلا نع هجولا اذه نم . ۳ )۲ ۲

 . 9ةدايزب هركذف ليقع انث ةعي نبا انن ىسوم نبا

 يبأ ثيدح نم دهاش هلو ءاضيأ فيعض دعس نب نيدشرو :تلق

 نع بابلا فو :لاق .بیرغ ثيدح :لاقو عماجلا يف يذمرتلا هاور ةريره

 2... يردخلا ديعس يبأو ةثراح نب ديزو سابع نباو نايفس نب مكحلا

 سيق انث يلع نب مصاع انث «ىيي نب دمحم انثدح (۱۸۹)

 )١( تاراهطلا باتك )١/١158( .

 . ده دنع امك هيبأو ةماسأ دنسم نم (۱۱۱ /۱) (۲)

 . ٩٩ ص بختنلا (۳)

 مامتو يذمرتلا نع ًالقن تبثآ ام باوصلاوم ًابرطضمو ًاصقان لصألا يف لقنلا ءاج (4)

 يلع نب نسحلا : لوقي ادمحم تعمسو : لاق ... ثيدحلا ىلع يذمرتلا مالك

 ءوضولا دعب حضنلا يف ءاج ام باب « ةراهطلا : عماجلا ) . ثيدحلا ركنم يمشاحلا

 . (۳4 /4) عماجلا فيعض رظنا « فيعض ثيدحلاو ۷۱ ۱

 ةنس تام «ةعساتلا نم «مهو اعر قودص «مهالوم يميتلا نسحلا وبأ «يطساولا (ه)

 . ( 7814/١ بيرقتلا ) ق ت خ / نيتئامو نيرشعو ىدحإ

 سیل ام هنبا هيلع لحدا بک امل ريغت قودص «یوکلا دمحم وبأ «يدسألا عيبرلا نبا )١(

 ق ت د | ةئامو نيتسو عضب ةنس تام «ةعباسلا نم «هب ثدحف هثيدح نم

 . (۱۲۸/۲ بيرقتلا )



 ۳۹ اهننسو ةراهطلا باتك

 :لاق رباج نع ريبزلا ييآ نع یلیل يبأ نبا نع

 ثيدح نم دهاش هلو  هخیشو سيق فعضل ؛ فیعض دانسإ اذه

(VD a. ۶ ۹ 5 
 .٠ يئاسنلاو دواد وبأ هاور يفقثلا مكحلا نب نايفس

 يف :يئاسنلاو ۰ ١١8( ۰۱۱۷ /۱) حاضتنالا يف باب «ةراهطلا باتك: دواد وبأ (۱)

 ةبيش يبأ نبا و (۱5۲ )١/ قازرلا دبع فنصم يف وهو ١9( /۱) ةراهطلا
 ثيدحلا اذه يف اوبرطضا :نايفس نب مكحلا ثيدح يف يذمرتلا لاق )١/١1١8(

 :نايفس نب مكحلا يف فالتخالا هجوأ ركذ نأ دعب رجح نبا لاقو (۷۲ /۱) عماجلا

 . هلبق ثيدحلا رظناو (477/7 بیذهتلا ) ريثك بارطضا هيفو
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 ءوضولا دعب هجولا حسم باب (۵۰)

 ناورم انث :الاق رهزالا نب دمحأو «دیلولا نب سابعلا انئدح (۱۹۰)

 نب ظوفحم نع ؟)ءاطع نب نیضولا انث ؟)طمسلا نب ديزي انث ءدمحم نبا

 : يسرافلا ناملس نع "”ةمقلع

 تناك فوص ةبج بلقف أضوت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 .ههجو امي حسمف هيلع

 ناملس نع ظوفحم عامس يفو «تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه

 نم دهاش هلو «يتأيسو سابللا باتك يفو انه ةجام نبا هاور . (*رظن

 :لاق .فيعض هدانسإو بيرغ :لاقو يذمرتلا هاور لبج نب ذاعم ثيدح

 نم هاور مث . ءيش بابلا اذه يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع حصي الو

 فشني ةقرح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ناك :تلاق ةشئاع ثيدح

 . ؟ءوضولا دعب ام

 رابك نم «هفيعضت يف مكاحلا أطخأ «ةقث هیقفلا ءيقشمدلا طمسلا وبأ «يناعنصلا (۱)

 . ( ٠٠١/۲ بيرقتلا ) ق نك دم / ةئامو نيتسلا دعب تام ةعساتلا

 ةنانك نب ءاطع نبا نون مث ةنكاس ةيناتحت اهدعب ةمجعملا رسكو هلوأ حتفب :نيضولا (۲)

 ءردقلاب يمرو« ظفحلا ئيس قودص « يقشمدلا يعازخلا ةنانك وبأ وأ هللا دبع وبأ

 . (۳۳۱/۲ بيرقتلا) ق سع د / ةئامو نيسمحو تس ةنس تام / ةسداسلا نم

 .(۲۳۲/۲ بیرقتلا) ق س د/ةسداسلا نم «قودص «يصمحلا «ةدانج وبأ «يمرضحلا (۳)

 ) )4بيذهتلا ٠١/ 9٩.

 ثيدحو « )١/ ۷٤( ءوضولا دعب لدنمتلا يف ءاج ام باب « ةراهطلا : عماجلا يف (ه)



 ۳۳ اهننسو ةراهطلا باتک

 ءوضولا دعب لاقي ام باب (۵۱)

 يلع نب نيسحلا انث ""نمرلا دبع نب یسوم انثدح )۱٩۱(
 ورمع انث :اولاق ميعن وبأ انث ىي نب دمحم انثدحو / ح/ بابحلا نب ديزو

 سنأ نع يمعلا ديز ئئثدح 7يعخنلا ناميلس وبأ بهو نب هللا دبع نبا

 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نع -هنع هللا يضر - كلام نبا

 الإ هلإ ال نأ دهشأ :تارم ثالث لاق مث ءوضولا نسحأف أضوت نم

 ةينامث هل تحتف «هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو هل كيرش ال هدحو هللا

 .لخد ءاش اهيأ نم ةنجلا باوبأ

 ثيدح نم دهاش هلو .فیعض وهو يمعلا ديز هيف دانسإ اذه

 نع حصي الو بارطضا هدانسإ يق :لاقو يذمرتلا هاور باطخلا نب رمع

 نع بابلا قو :لاق. ءيش ریبک بابلا اذه يف ملسو هيلع هللا یلص ينا

 .رماع نب ةبقعو كلام نب سنا

 نابلألا هنسحو ( ١54 ۱ كردتسملا ) بهو نبا قيرط نم مكاحلا هجرحأ ةشئاع
 . )۲٤۲/٤( عماجلا حيحص يف امك

 ةنس تام « ةرشع ةيداحلا رابك نم « ةقث ؛فوكلا ىسيع وبأ «يقورسلا « يدنكلا (۱)
 . ( ۲۸٠/۲ بيرقتلا ١ ق س ت | نيتئامو نيسمخ-و نام

 وأ ثالث ةنس تام « ةعساتلا نم « دباع « ةقث «يرقملا ينوكلا يفعجلا ديلولا نبا (۲)

 . ( ۱۷۷/١ بيرقتلا ) ع / نيتئامو عبرأ

 . ( ۷٤/۲ بيرقتلا ) ق س خ / ةسداسلا نم « ةقث یوکلا (۳)

 ب۵



 باحصأو ملسم هاور رماع نب ةبقع ثیدح نم دهاش هل :تلق

 «أضوتی ملسم نم ام » :هلوأ يف ةحام نبا هيف دازو «ةعبرألا نتسلا

 .*"هوحن يقابلاو

 باتک : ملسم دنع وهو « دحاو «  امهنع هللا يضر  رمعو ةبقع ثیدح (۱)

 باتک :دواد يبأو « (۲۰۹ /۱) ءوضولا بقع بحتسلا رکذلا باب « ةراهطلا

 باب « ةراهطلا :يذمرتلاو ۱۱۸(  /۱) أضوت اذإ لحرلا لوقی ام باب « ةراهطلا

 دعب لوقلا باب « ةراهطلا باتک : يئاسنلاو (۷۷ /۱) ءوضولا دعب لاقي اميف

 ءوضولا دعب لاقي ام باب « ةراهطلا يف ةجام نبا و (۲۱ /۱) ءوضولا نم غارفلا

 ةياور ىلع دراو ريغ هللا همحر  يذمرتلا هيلإ راشآ امو « حيحص ثيدحلاو

 -- رکاش دمحأو يوونلا داجأو هنع باجأ دقو ن امهمياش امو دواد يبأو ملسم

 يبأ نع ًالقن - بارطضالا مهوت عفدي ام ركذ نأ دعب يوونلا لاق هللا امهمحر

 ثيدحلا اذه هفنصم يف يذمرتلا ىسيع وبأ جرخأ دقو : لمهملا دييقت يف ينايحلا يلع

 يف ىسيع وبأ لمحو « ديز نع هدانسإ مقي ۸ هل خيش نع بابحلا نب ديز قيرط نم

 يأ نم كلذ يف مهولاو « ةدهعلا هذه نم ءيرب ديزو بابحلا نب ديز ىلع كلذ
 نب ديز نع ظافح ةمئأ ةياور نم انمدق انأل هب هثدح يذلا هخيش نم وأ ىسيع

 ثيدح اذهو :لاق نأ ىلإ ... هلل دمحلاو ىسيع وبأ هركذ ام فلاح ام بابحلا

 يدهم نبا ثيدح نم جاجحلا نب ملسم هحرح ام هقرط نسحأو هدانس يف فلتخم

 طسبو (۱۲۰ /۳ ملسم ىلع يوونلا حرش ) خاص نب ةيواعم نع بابحلا نب ديزو

 اذه تاياور يف أطخلا نأ رهظيو : لاق مث يفشي امب ثيدحلا يف لوقلا ركاش ده

 ف ثيدحلا نأ معز مث مهوو يسن هلعل وأ يذمرتلا خويش ضعب نم ءاج ثيدحلا

 اذه يف دانسالا بارطضا نم معز اميف يذمرتلا أطخأ دق :لاقو « بارطضا هدانسإ

 ميقتسم حيحص ثيدحلا لصأو « ءيش ريبك بابلا يف حصي ال هنأ نمو ثيدحلا

 ۳ . اه هثدح نم وأ هنم يذمرتلا اهلقن يلا ديناسألا يف بارطضالا ءاج امنإو دانسالا



 ۳۹۵ اهننسو ةراهطلا باتک

 سآرلا لیجرت باب (۵ ۲)

 دمحم نب زیزعلا دبع انن .بساک نب ديمح نب بوقعی انئدح (۱۹۲)

 هللا دبع نب دمحم نب ميهاربإ نع "”رمع نب هللا ديبع نع (يدرواردلا
 ال ناك هنأ شحح تنب بنيز نع ؟”هيبأ نع ")شح نبا
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر سأر لجرأ تنكف :تلاق « رفص نم “بضخ
 ©0 هيف نعي - ملسو

 ."تاقث هلاجرو حیحص دانسإ اذه

 «بارطضالاب يذمرتلا هلعأو : ينابلألا لاقو (۸۲ ۰۷۹ /۱ يذمرتلا ننس ةيشاح) <

 . (۱۳۰ /۱ ءاورالا ٠١ حوجرم بارطضا هناف ءيشب سیلو

 لاق «یطخیف هريغ بتک نم ثدحي ناك قودصندلا مهالوم «نيهجلا دمحم وبأ (۱)

 نینامو عبس وأ تس ةنس تام «ةنماثلا نم « ركنم يرمعلا هللا ديبع نع هثيدح :يئاسنلا

 . ( 517/١ بيرقتلا ) ع / ةئامو

 همّدقو عفان يف كلام ىلع حلاص نب ده همّدق «تبث ةقث «نامثع وبأ «يبدملا « يرمعلا (۲)

 عضب ةنس تام «ةسماخلا نم ءاهنع ةورع نع يرهزلا ىلع ةشئاع نع مساقلا يف نيعم نبا

 . ( 07/١ بيرقتلا) عا ةئامو نيعبرأو

 . ( 4١/١ بيرقتلا ) ق / ةسماخلا نم «قودص « يدسألا (۳)

 )٤ بيرقتلا) نينمؤملا مأ بنيز هتمعو «يباحص «يدسألا شحح نب هللا دبع نب دمحم( ۲/٠۷١(

 .(۳۹ /۲ ةياهنلا ) بايثلا اهيف لسغت ةناجإ يهو : نكرملا هبش رسكلاب بضحلا (5)

 ؛سابللا باتك : يراخبلا حيحص رظنا « 8 هسأر ليجرت امهريغو نيحيحصلا يف تبث (")

 باب ۰ ضيحلا باتك :ملسم حيحصو « )۳٦۸/۱۰( اهجوز ضئاحلا ليجرت باب

 يف تسيل "هيف يعي" : هلوقو ۰ )1417/١( دحاو فاحل يف ضئاحلا عم عاجطضالا
 . ةيمالسالا ةعماجلاب ةنسلا زكر ع ننسلا قيقحت يف ةدمتعملا ةسمخلا ةيطخلا لوصألا

 . (58 /۱) متاح يبأ نبال للعلا :رظنا (۷)



 مونلا نم ءوضولا باب (۵۳)

 نب ایرکز نب یجب انث «ةرارز نب رماع نب هللا دبع انثدح ١959(

“e. 0فل قفز 55 0(  

 : دبع نع مقلع
 . ىلصف ماق مث خفن يح مان ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 ناك دقو ةأطرأ نبا وه جاجح هيف نأ الإ تاقث هلاجر دانسإ اذه

 .هركذف رماع نب هللا دبع انث هدنسم يف يلصوملا ىلعي وبأ هاور «سلدي

 یاهقفلا دحأ «يضاقلا «يفوكلا ةاطرأ وبأ «يعخنلا ةريبه نب روث نب ةاطرأ نبا (۱)

 4 م خبا ةئامو نيعبرأو سمح ةنس تام «ةعباسلا نم «سیلدتلاو أطخلا ريثك قودص

 . ( ٠١١۲/١ بيرقتلا )

 ةنس تام «ةسداسلا نم «ةقث «يفوكلا رضنلا وبأ ءارغصم فاقلاو ءافلاب :يميقفلا (۲)

 . ( ١٠١۳/۲ بيرقتلا ) ق س ت دق م / ةئامو رشع

 . (۱46) يف مدقت يفوكلا يعخنلا ديزي نبا (۳)

 دعب تام «ةيناثلا نم «دباع هيقف تبث ةقن ءقوكلا يعخنلا هللا دبع نب سيق نبا (4)

 . ( ۳٠/۲ بیرقتلا) ع / نيعبسلا دعب ليقو نيتسلا

 يوانشكلل دئاوزلا ةعبطو لصألا يف عقو دقو «روهشملا يباحصلا دوعسم نبا (ه)

 ‹ هدعب يذلا يف ثيدحلا اذه دنس لحدأ ثيح ثيدحلا اذه دانسإ يف بارطضا

 . )٠١5/7( فارشألا ةفحت و "ه " يف وه امك تبثأ ام باوصلاو



 ۳۹۷ اهننسو ةراهطلا باتک

 هلو )ةرشعلا دیناسلا دئاوز يف اقركذ دقو «ةدايز رحآ يف دازو همامتب
7١ 7 0 ge 5 3ةجام نباو يئاسنلاو يذمرتلا هاور ةشئاع ثيدح نم دهاش “ 

 نع ةدئاز يبأ نبا ان ةرارز نب رماع نب هللا دبع انثدح (۱۹۶)
 ٤ 03 ۳ ع 7

 نب ديعس نع يراصنألا ةريبه يبأ دابع نب یی نع ")رطم يبأ نب ثيرح

 :لاق سابع نبا نع ريبج

 .ملسو هيلع هللا یلص يبنلا يعي «سلاج وهو كلذ همون ناك

 دواد وبأ هاور .فیعض وهو رطم يبأ نب ثيرح هيف دانسإ اذه

 :يذمرتلا لاق «قايسلا اذه ريغب سابع نبا نع رخآ هجو نم يذمرتلاو
 سابع نبا نع ةداتق نع ةبورع يبأ نب ديعس سابع نبا ثيدح ىور دقو
 . اهلوق

 هترک ذف : هلوق يه ةدايزلاو « مونلا نم ءوضولا يف ءاح ام باب : ةراهطلا باتک (۱)

 . هريغك نكي مل ي يبلا :لاقف ءاطعل

 باب « ةراهطلا باتک : يف ةحام نبا هجرخآ حیحص دنسب ةشئاع ثیدح(۲)

 نم هنأ (۲۹۶ /۱۱) ةفحتلا يف يزلا رکذ دقو «(۱6۰/۱)مونلا نم ءوضولا
 دنسلا يف وهو يئاسنلاو يذمرتلل هوزع يف مهو يريصوبلا نأ رهاظلاف « هتادرفم
 یوضولا باتک :يراخبلا هجرخأ سابع نبا نع رخآ دهاش ثیدحللو ۱۳۵(۰/)

 ءاعدلا باب «نیرفاسلا ةالص :باتک :ملسمو (۲۳۸/۱) ءوضولا يف فیفختلا باب

 ةمئألل نينذؤملا ناذيإ باب «ناذألا: يئاسنلاو( ۵ )١/ همايقو ليللا ةالص يف

 . ۳۳۰/۱ دنسملا يف دمحأو ۷۹ ١/ ) ةالصلاب

 / ةسداسلا نم « فيعض « نونلاو ةلمهلاب «طانحلا «يفوكلا ورمع وبأ « يرازفلا (۲)
 .(۱۵۹/۱ بيرقتلا) ق ت تح

 وبأو ( ۱۱۱/۱) مونلا نم ءوضولا يف ءاح ام باب «ةراهطلا يف : يذمرتلا )٤(



۳ 
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 جرفلاو رک ذلا سم نم ءوضولا باب )٠٤(

 ؟*یسیع نب نعم انث يمازحلا رذنملا نب ميهاربإ انثدح )۱٩۰(

 عفان نب هللا دبع انث يقشمدلا ميهاربإ نب نمحرلا دبع انثدحو /ح/

 نب دمحم نع "'نمحرلا دبع نب ةبقع نع «بئذ يبأ نبا نع اًعيمج
 هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نب رباج نع (٩نابوث نب نمحرلا دبع

 :ملسو هيلع هللا یلص

 .ءوضولا هيلعف هركذ مكدحأ سم اذإ

 «فيعض ثيدح وهو ( ۱۳۹ /۱) مونلا نم ءوضولا يف باب «ةراهطلا باتک :دواد

 : لاقو " ... ركنم ثيدح وه " : ًافنآ هيلإ راشملا عضوملا يف دواد وبأ هنع لاق

 ديزيل ام : لاقو هل اماظعتسا نرهتناف لبنح نب دمحأل نالادلا ديزي ثيدح تركذ"

 < ثيدحلاب أبعي مل و ؟ ةداتق باحصأ ىلع لحدي نالادلا

 تبثأ وه :متاح وبأ لاق «تبث ةقث «زازقلا يندلا یی وبأ مهالوم يعجشألا ىيحي نبا (۱)

 بيرقتلا ) ع /ةئامو نيعستو نامت ةنس تام «ةرشاعلا رابك نم « كلام باحصأ

)2 . 

 يف «باتكلا حيحص ةقث ؛يندملا دمحم وبأ «مهالوم يموزخملا غئاصلا عفان يبأ نبا (۲)

 4 م خب /اهدعب ليقو نيتئامو تس ةنس تام «ةرشاعلا رابك نم « نيل هظفح

 . ( 407/۱ بيرقتلا )

 بيذمت ) ( ۲۷/۲ بيرقتلا ) ق /ةنماثلا نم « لوهجب « يزاجحلا رمعم يبأ نبا (۲)

 . (۲ 4۵ /۷ بيذهتلا

 . ( ١87/7 بيرقتلا ) ع / ةثلاثلا نم « ةقث « ندلا « يرماعلا (4)



 ۳۹۹ اهنتسو ةراهطلا باتک

 نابوث نب دمحم نع نهرلا دبع نب ةبقع ؛لاقم هيف دانسإ اذه
 يقابو .؟"لوهحب خيش :ییدلا نبا لاقو «تاقثلا يف نابح نبا هرکذ 0

 هاور «ناوفص تنب ةرسب ثيدح نم دهاش هلو «تاقث دانسإإلا لاجر

 بابلا اذه ق ءيش حصأ «يراحخبلا لاق 0 ةعبرألا ننسلا باحصآ

 .رهاظ فیحصت وهو «نابوث نب دمحم وه : دئاوزلا ةعوبطمو "ه" و لصألا يف (۱)

 .۲ ۵ /۷ بیذهتلاو « ۲٤٤ /۷ تاقثلا (۲)

 يئاسنلاو (۱۲6/۱) رکذلا سم نم ءوضولا باب « ةراهطلا باتک : دواد يبأ دنع (۳)

 تراهطلا باتك: يذمرتلاو (۲۲/۱ ) رکذلا سم نم ءوضولا باب « ةراهطلا : يف

 باب « ةراهطلا باتک : ةحام نبا و (۱۲/۱) رکذلا سم نم ءوضولا باب

 ءوضولا باب « ةراهطلا باتک :أطوملا يف وهو (۱۲۱/۱) رکذلا سم نم ءوضولا

 سم نم ءوضولا باب « ةراهطلا :يف يعفاشلل مألا يلو (4۲/۱) جرفلا سم نم

 ريغ تعم :لاقو ًاعوفرمو ًالسرم بابلا ثیدح كلذك انه جرحأو (۱۹/۱) رکذلا

 (4۰۷ /5) دنسلا يف دمحأ هجرحأو  ارباج هيف رکذی الو هيوري ظافحلا نم دحاو

 وبأو ١45( /۱) هححصو قرط نم ينطقرادلا و (۱۸4/۱) ننسلا يف يمرادلاو

 نم دراولا يف امك هحیحص يف نابح نباو (۵۷ /۱) ةحنلا يف امك يسلايطلا دواد

 رجح نبا لقنو « يريصوبلا هيلإ راشأ ام هيف بابلا ثیدحو (۲۱۱-۲۱) قرط

 " :ربلا دبع نبا لاق :لاقو مدقتلا يعفاشلا مالک (۱۲4 ۰۱۲۳ /۱) صیحلتلا يف

 حیحص نتملا : تلق "اساب هدانسإب ملعأ ال " : ءایضلا لاقو « " حلاص هدانسإ

 امك لوقي هبو ‹ ۳۰۹ ص دواد يبأل هلئاسم يف امك دمحأ هححص ةرسب ثيدحف

 = :لاق ثيح يذمرتلا هححصو « (۷ )١/ يروباسينلا ميهاربإ نب قاحسال هلئاسم يف



 ىورأو بويأ يبأو ةبيبح مأ نع بابلا قو :يذمرتلا لاق .ةرسب ثيدح

 يبأو رمع نب هللا دبعو دلاخ نب ديزو رباجو ةشئاعو سيوأ تنب
 قدر

 ۰ ه ری ره

 ؟روصنم نب یلعلا انث بیش يِبأ نب ركب وبآ انئدح )۱۹١(

 نع ثراحلا نب ءالعلا انث رج نب مثيلا ان :الاق دمحم نبا ناورم

 يف ءيش حصأو ":هلوق يراخبلا نع لقنو (۱۲۹ /۱) حيحص نسج ثيدح اذه

 حيحص يف امك ينابلألا هححصو « يمزاحلا هححصو « " ةرسب ثيدح بابلا اذه

 رجح نبال صيخلتلا :رظناو « ٠٠١/١ ءاورإلاو ۰ (۳۵۹ /ه) عماجلا

 . ۲۳۳ /۱) راطوألا لينو ۰ 0۱۲۳ ۰۱۲۲ /۱)

 . (۸۰ /۱) يذوحألا ةفحتو ۰ ۱۲۲ /۱) صيخلتلا يف قرطلا هذه رظنا (۱)

 معز نم أطخأ «عنتماف ءاضقلل بلط «هیقف يس «ةقث ادغب لیزن «یلعی وبآ يزارلا (۲)
 ىلع نيتئامو ةرشع ىدحإ ةنس تام « ةرشاعلا نم «بذكلاب هامر ًادحأ نأ

 . ( ۲۰۵/۲ بیرقتلا) ع / حیحصلا

 نيتنثا ةنس تام ,قرشاعلا نم « ةءارقلا يف مدقتم ءقودص «یرقلا عماجلا مامإ (۳)

 . (۰۱/۱بیرقتلا ) ق د / نیتئامو نيعبرأو

 < /ةعباسلا نم ندقلاب يمر ,قودص «ثراحلا وبآ وأ دمحأ وبآ « مهالوم يناسغلا (4)

 . ( ۳۲٠٣/۲ بیرقتلا )

 نم «طلتخا دقو «ردقلاب يمر نكل «هيقف قودص «يقشمدلا بهو وبآ «يمرضحلا (5)

 . ( ۹١/۲ بيرقتلا) 4 م / ةئامو نیئالئو تس ةنس تام «ةسماخلا



 !AA اهننسو ةراهطلا باتك

 تعم” :تلاق ةبيبح مأ نع (نایفس يبأ نب ةسبنع نع ()لوحکم

 :لوقی ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر
 .ًاضوتيلف هجرف سم نم

 ةنعنعلاب هاور دقو «سلدم يقشمدلا لوحکم .لاقم هيف دانسإ اذه

 ماشهو ةعرز وبآو يراخبلا لاق دقو امیس ال هثیدح كرت بحوف

 نب ةسبنع نم عمسي مل هنإ :مهريغو رهسم وبآو رامع نبا

 مثيلا قيرط نم ىربكلا يف يقهيبلا هاورو «عطقنم دانسالاف *نایفس يأ

 وبأ انث هیوحنز نب ركب وبأ انث يلصوملا ىلعي وبأ هاورو « “هب ديمح نبا
 لاق :هرخآ يف دازو هنتمو هدانسإب هركذف ديمح نبا مثيلا یئدح رهسم

 . “ادمعتم سم نم :لوحكم لاق :ءالعلا

 ةنس تام «ةسماخلا نم ءروهشم « لاسرإلا ريثك« هيقف ةقث « هللا دبع وبأ يماشلا )١(

 . ( ۲۷۳/۲ بیرقتلا) 4 م / ةئامو ةرشع عضب

 لاقو «ةيؤر هل :لاقي «كلذ ريغ ليقو ديلولا ابأ یکی ةيواعم وخآ «يومألا يشرقلا (۲)

 4 م / نيعباتلا تاقث يف نابح نبا هركذو . يعبات هنأ ىلع ةمئألا قفتا :ميعن وبآ

 1 .( 18/١ بيرقتلا )

 ليسارملاو ۰ ۲۹۰ / ٠١ رجح نبال بيذهتلاو ۰۱۳۰/۱ يذمرتلا ننس : رظنا (۲)

 . ۳۵۲ ص يئالعلل ليصحتلا عماجو ۰ 7١١ ص متاح يبأ نبال

 ةجام نبا دنع هدنسب ةبيش يبأ نبال فنصلا يف وهو ( ۱۳۰ /۱) ةراهطلا باتك (4)

 ةعرز وبأو دمحأ هححص :لاقو مرثألل یقتنلا يف هازعو )١/ ١١7( ةراهطلا

0/1 . 

 ٦۷۲. ص دنسملا (ه)



 ٩ب

 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۲

 نع “”برح نب مالسلا دبع انث ؛عيكو نب نايفس انثدح )۹۷(

 "!ةورف يبأ نب قاحسإ نع “”يراقلا دبع نب نمحرلا دبع نع يرهزلا نع "

 وهو ميحد مهفلاخ :لاق ظفاحلا نأ ريغ « فلؤملا هيلإ راشآ ام هيف ليق ثيدحلاو

 يف لالخلا نع لقنو « ةسبنع نم لوحكم عام” تبثأف نييماشلا ثيدحب فرعأ

 . (۱۲ 4/۱ صيخلتلا ) ةبيبح مأ ثيدحل دمحأ حيحصت للعلا

 (۱۳۰/۱ يذمرتلا ننس ) حيحص بابلا اذه يف ةبيبح مأ ثيدح : ةعرز وبأ لاقو

 صيخلتلا يف رجح نبا هركذ . ةلع هب ملعأ ال :نكسلا نبا لاقو «مكاحلا هححصو

 . ١/54

 ىرخأ قرط نم هئيحبو ًاقباس هيلإ راشملا ةربس ثيدحل حيحص نعملاف لاح ةيأ ىلعو

 ورمع نب هللا دبعو ةريره يبأو رباح نع بابلا قو" :رجح نبا لاق ناسح اهضعب

 نباو سابع نباو ةملس مأو ةشئاعو ةبيبح مأو صاقو يبأ نب دعسو دلاخ نب ديزو

 ةديح نب ةيواعمو بعك نب يبأو سنأو ريشب نب نامعنلاو قلط نب يلعو رمع

 رظنتلف اهيلع ملكتو اهلك قرطلا هذه جرح مث ." سينأ تنب ىورأو ةصيبقو

 ۰۱۲۳ ١/ صيخلتلا

 هلصأ وکلا ركب وبأ «ماللا فيفختو ميملا مضب :يئالملا «نونلاب :يدهنلا ةملس نبا (۱)

 ع | ةئامو نينامثو عبس ةنس تام «ةنماثلا راغص نم « ريكانم هل ظفاح ةقث «يرصب

 . ۸ بیرقتلا )

 ةنس تام «ةعبارلا نم كورتم « ندلا مهالوم « يومألا ةورف يبأ نب هللا دبع نبا (۲)

 . ( ۹/۱ بیرقتلا ) ق ت د / ةئامو نيعبرأو عبرآ

 « نيعباتلا تاقث يف يلحعلا هرکذو « ةيؤر هل :لاقی یایلا دیدشتب :يراقلا (۳)

 نامث ةنس تام « يعبات : ةراتو « ةبحص هل : ةرات لاق هيف يدقاولا لوق فلتحاو



 ۳۷۳ اهننسو ةراهطلا باتک

 . ًاضوتيلف هجرف سم نم

 ,هفيعضت ىلع اوقفتا دقو ةورف ىأ نب قاحسإ هيف دانسإ اذه

 ثيدح نمو رمع نب هللا دبع ثيدح نم هدنسم ف رازبلا هاور نئملاو

 نب هللا دبع ثيدح نم یطقرادلاو دوراجلا نبا هاورو )۶ شئاع

 ةفإ
 ۰ ورمع

 ىلإ دئاوزلاو ننسلا ةعبطو لصألا يف فّحصو . ( 440/١ بیرقتلا ) ع / نينامثو '

 ."ه "و (۹۳ /9 ) فارشألا ةفحت يف وه امك تبث ام باوصلاو " هللا دبع "

 رمع نبا ثيدح نم كلذك يطقرادلا هجرخأو « ۱4۸ )١/ راتسلا فشك (۱)

 .(0 4/1١

 ال ثيداحألا هذه لكو ٠٤١( /۱) نيطقرادلا و « ١9 مقر ١7 ص دوراجلا نبا (۲)

 قرطلا هذه ضعب نأو « حيحص نالا نأ ىلع مالكلا مدقتو « لاقم نم ولخت

 . رظنيلف اهيلع مالكلا بعوتسا صيخلتلا يف رجح نبا نأو «ناسح



 كلذ نم ةصخرلا باب (۵6)

 رانید نب ريثك نب ديعس نب نامثع نب ورمع انثدح (۱۹۸)
 نع مساقلا نع ؟)رییزلا نب رفعج نع ی واعم نب ناورم ان (”يصمخلا

 :لاق ةمامأ يبأ

 :لاقف ؟ركذلا سم نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لكس

 . كنم ءزج وه اغنإ

 هثيدح كرت ىلع اوقفتا دقو ریبزلا نب رفعج هيف دانسا اذه

 رفعج نع عيكو نع هدنسم يف رمع يآ نب ىج نب دمحم هاور ؛هومهاو

 نم يلصولا ىلعي وبآ هاور « كنم “ةوذج وه امنإ :لاقو هب ريبزلا نبا

 نيسم ةنس تام « ةرشاعلا نم « قودص « يصمحلا « صفح وبأ «مهالوم يشرقلا (۱)

 . ( ۷٤/۲ بیرقتلا) ق س د | نيتئامو
 ءامسأ سلدي ناكو «ظفاح ةقث «قشمد مث ةكم ليزن «يفوكلا هللا دبع وبأ «يرازفلا (۲)

 . ( ۲۳۹/۲ بيرقتلا ) ع/ ةئامو نيعستو ثالث ةنس تام ةنماثلا نم « خويشلا

 هسفن يف ًاحلاص ناك «ثیدحا كورتم «ةرصبلا ليزن ءيقشمدلا يلهابلا وأ يفنحلا (۳)

 بيذهتلا :رظناو . ( ١70/١ بيرقتلا ) ق / ةئامو نيعبرألا دعب تام «ةعباسلا نم

 . )٩4۱/۲(

 ةظيلغلا ةعطقلا يهو ةمذحلا لثم ةوذجلا : ١4/ ١8( ) ناسللا يف لاق « ةعطق يأ )٤(

 . بشخلا نم



 Vo اهننسو ةراهطلا باتك

 . كنم ةوذح وه امنإ :لاقو هب ريبزلا نب رفعج قيرط

 دواد وبأ هاور هيبأ نع ةحلط نب سيق ثيدح نم دهاش هلو

 :ظفلب هفنصم يف ةبيش يبأ نباو هحيحص يف نابح نباو يذمرتلاو

 .ةعضب وأ كنم ةغضم الإ وه نإ

 . بابلا اذه يف يور ءيش نسحأ اذهو:يذمرتلا لاق

 يف ءاج ام باب « ةراهطلا يف يذمرتلاو (۱۲۷ /۱) ةراهطلا باتك : دواد يبأ دنع (۱)

 ۲۰۷مقرب دراوملا يف امك نابح نباو ۰۱۳۱ )١/ ركذلا سم نم ءوضولا كرت

 يف يئاسنلا قلط ثيدح نم كلذك هحرحأو ٠٠١( /۱) ةراهطلا يف ةبيش يبأ نباو

 651۳ )١/ ةراهطلا باتك : هننس يف ةحام نبا و (۲۳/۱) ةراهطلا باتك : ىتحنا

 دوراجلا نباو ۰۱4٩ /۱) ةراهطلا يف نطقرادلا و (۲۲ )٤/ دنسلا يف دمحأو

 ثيدحلا اذه :يذمرتلا لاق « نسحلا ةجرد نع لقي ال قلط ثيدحو (۱۷ /۱)

 لقنو (۲۳۹ )١/ ىلحملا يف مزح نبا هححصو ۰6۱۳۲ /۱) . بابلا يف ءيش نسحأ

 رظناو ١/ ١١5( صيخلتلا ) يناربطلاو نابح نباو سالفلا نع هحيحصت رجح نبا

 نبال یواتفلا  امهنع هللا يضر  قلطو ةرسب ثيدح نيب قيفوتلا هجوأ لوح

 (١؟8 /۱) ريبحلا صيخلتلاو (۲۳ )١/ مزح نبال یلحاو (۲4۰ /۲۱) ةيميت

 . (4۰۰ )١/ حيتافملا ةاعرمو



۱۱۳۷ 

 رانلا تسم امن ءوضولا باب (۵)

 يبأ نب ديزي نب دلاخ انث ؟قرزألا دلاخ نب ماشه انئدح (۱۹۹)

 هينذأ ىلع هيدي عضي ناك :لاق كلام نب سنأ نع یبا نع (۲یزلام

 :لوقی ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تعس نكأ مل نإ اتمص :لوقیو

 . رانلا تسم اه اؤضوت

 هاور دقف هب درفنی ملو ديزي نب دلاخ لجأ نم هيف فلتخم دانسإ اذه

 نع «ريصن نب جاجح نع «حابصلا نب هللا دبع نع "هدنسم" يف رازبلا

 لدب "تريغ" :لاقو .هرکذف سنأ نع «نسحلا نع «ةلاضف نب كرابم

 يبأ نع «نسحلا نع :فرطم لاقو كرابم هاور اذكه :رازبلا لاق "تسم"

 يف دهاش هلو :تلق “ةريره يىبأ نع نسحلا نع :ثعشأ لاقو «ةحلط

 / نيتئامو نيعبرأو عست ةنس تام « ةرشاعلا نم ءقودص « يقشمدلا ناورم وبأ (۱)

 . ( ۳۱۸/۲ بيرقتلا) ق د

 هقنماثلا نم «نيعم نبا همتا دقو ءاهيقف ناك هنوك عم فيعض «يقشمدلا مشاه وبأ (۲)

 . ( 77١/١ بيرقتلا ) ق / ةئامو نینانو سم ةنس تام

 قودص «يضاقلا «يقشمدلا «نوكسلاب نادمملا كلام يبأ نب نهرلا دبع نب ديزي (۳)

 .(۳۹۸/۲ بیرقتلا) ق س د /اهدعب وأ ةئامو نيثالث ةنس تام ةعبارلا نم مهو امر

 ىلع فالتعالا ىلإ ريشي وهو « (۱۵۰ /۱) رازبلا دئاوز نع راتسألا فشک رظنا )٤(
 . أيس امك ملسم يف تباث ثيدحلاو نسحلا



 ۳۷۷ دنسو ةراهطلا باتک

 لاق )ةشئاعو ةريره يبأو «تبا نب دیز ثیدح نم ملسم حیحص

 نب دیزو ءةملس مأو ؟ةبیبح مأو ()ةشئاع نع بابلا فو" :يذمرتلا

 "هدنسم" يق ددسم هاور کا یسوم يبأو «بويأ يبأو ةحلط يبأو «تباث

 يف هتدروأ امك هرحآ يف ةدايزب هركذف اعوفرم سنأ نع ةداتق قيرط نم
 . ؟۳ةرشعلا ديناسملا دئاوز"

 ل ةشئاع ثیدح ظفلو (۲۷۲ /۱) رانلا تسم ام ءوضولا باب « ضیا باتک (۱)

 ظفلو « رانلا تسم امم اوضوت » : 6 هللا لوسر لاق : تلاق  اهنع هللا يضر

 . هوحن ةريره يبأو تباث نب دیز ثیدح

 . (۱۱5 /۱) ةشئاع ركذي ملف عماجلا يف امأو « دئاوزلل ةيطخلا لوصألا يف اذكه (۲)

 .يذمرتلا عماجو "ه " وه امك تب ام باوصلاو " ةبيبح نباو " لصألا يف عقو (۳)

 )٤( رانلا تريغ ام ءوضولا يف ءاج ام باب «ةراهطلا يف :يذمرتلا ننس ) ۰0۱۱/۱

 عضوملا اذه يف ةريره يبأ ثيدح جرحأو .

 . رانلا تريغ ام ءوضولا باب «ةراهطلا باتك (5)



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 كلذ يف ةصخرلا باب (۵۱۷)

 نب كام” نع صوحألا وبآ انث ةبيش يبأ نب ركب وبآ انئدح (۲۰۰)

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لكأ :لاق سابع نبا نع ةمركع نع برح
 . یلصف ماق مث هتحت ناك حسم هدي حسم مث افتك

 سابع نبا ثيدح نم يئاسنلاو دواد وبأو هحيحص يف ملسم هاور

 امك "هفنصم "يف ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاورو « ديلا حسم ركذ ريغ نم
 “4جام نبا هلع هاور

 . (595/7) برعلا ناسل « رعشلا نم ءاسکلا : حسلا (۱)

 8 هللا لوسر نأ سابع نبا نع ءاطع نع ملسأ نب دیز نع كلام نع ثيدحلا (۲)
 ام ءوضولا كرت باب ةراهطلا باتك أطوملا يف « أضوتي ملو ىلص مث ةاش فتك لكأ

 م نم أضوتي مل نم باب ءوضولا باتك هل ظفللاو يراخبلاو )55/١( رانلا هتسم

 تسم ام ءوضولا خسن باب ضيحلا باتك : ملسمو ۳۱۰/۱(۰)... قيوسلاو ةاشلا

 رانلا تسم ام ءوضولا كرت يف باب ةراهطلا باتک دواد يبأو (۲۷۳/۱) رانلا

 لکآ كي هللا لوسر تدهش ظفلب راسي نبا قیرط نم يئاسنلا يف وهو (۱۳۰/۱)

 رانلا تريغ ام ءوضولا كرت باب ةراهطلا . ًاضوتی مل و ةالصلا ىلإ ماق مث امحلو ازبخ

 . (۱5۳/۱) رانلا تسم ام ءوضولا كرت باب ةراهطلا يقهيبلاو (۲۵/۱)

 نم سیل ثيدحلاو (4۷/۱) رانلا تسم ام أضوتي ال ناك نم باب ةراهطلا باتک (۳)
 ؛دواد يبأ ننس نم وهف هللا همحر  يريصوبلا همهوت امك ةجام نبا تادرفم

 باب ةراهطلا باتك رظنا .انتمو ادنس هلثع هقاسف صوحألا وبآ انثدح ددسم انئدح

 = لاق برح نب كام هيف بابلا ثیدحو (۲۳۲/۱) رانلا تسم ام ءوضولا كرت يف



 ۳۷۹ اهننسو ةراهطلا باتک

 نب رباج نع ليقع نب دمحم نب هللا دبعو ؟"رانید نب ورمعو ردكنملا ۲ ۱

 :لاق هللا دبع

 لو اًمحلو اًربخ رمعو ركب وبأو ملسو هيلع هللا ىلص يبلا لكأ
 . اؤضوتي

 هنم عوفرملا ركذف هب نايفس نع رمع يبأ نبا نع يذمرتلا هاور

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم نيرمألا رخآ اذهو :يذمرتلا لاق طقف

 ثيدحلل خسان ثيدحلا اذه ناكو :لاق رانلا تسم ام ءوضولا كرت

 يف يسلايطلا دواد وبأ هاورو “رانلا تسم امم ءوضولا ثيدح لوألا

 هرخآب ريغت دقو ةبرطضم ةصاخ ةمركع نع هتياورو قودص :رجح نبا هيف
 ثيدحلا يف دانسإلا اذه ىلع يريصوبلا مالك مدقتو« ( ۳۳۲/۱ بيرقتلا)

 ةدع ةخسن سابع نبا نع « ةمركع نع برح نب كامسف :يهذلا لاق (1۳) مقر

 يراخبلا طرش ىلع يه الو ةمركع نع هضارعإل ملسم طرش ىلع يه الف ثيداحأ
 اهلحأ نم هيف ملكت امنإ اكامس نأل ةحيحص دعت نأ يغبني الو كامس نع هضارعإل

 بیذق يف امك اًئورقم ملسم هل جرخأ ةمركع :تلق ( 6۰۵ ءالبنلا مالعأ ريس)

 كامس يأ دنسلا اذه يف لوقلا ىلع ينابلألا خيشلا ةليضف لمح ام اذه لعلو لامكلا

 "ريسي مالک كامس يفو ملسم لاجر مهلك تاقث هلاجر ديج دانسإ" ةمركع نع

 . (0814/4) ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس

 عا ةئامو نيرشعو تس ةنس تام قعبارلا نم « تبث ةقث «مرثألا دمحم وبأ يكملا (۱)

 . ( 1۹/۲ بيرقتلا )

 . )١1١5/1١( رانلا تريغ ام ءوضولا كرت يف ءاج ام باب ةراهطلا (۲)



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۰

 يبأ نبا هاورو «"'متأ هقایسو رباج نع ریبزلا يأ نع راكب نع "هدنسم

 هب ردکنلا نب دمحم نع ديز نب يلع نع میشه نع همامتب ةبيش

 ىلعي وبأو ثراحلاو عينم نب دمحأو رمع يبأ نباو ددسم هاورو «"”هركذف

 نم نيحيحصلا يف دهاش هلو «يقهيبلاو مكاحلاو نابح نباو "”يلصوملا

 . “ةيمأ نب ورمع ثيدح

 زيزعلا دبع انث براوشلا يبأ نب كلملا دبع نب دمحم انثدح (۲۰۲)

 :ةريره يبأ نع هيبأ نع "خاص يبأ نب ليهس انث راتخلا نبا 5 ع 0 5 8 8

 . )0۸/١( دوبعلا ةحنم (۱)

 . (4۷/۱) رانلا تسم امم أضوتي ال ناك نم باب ةراهطلا فنصلا (۲)

 . ( ١4/5 ۰ ۶۱۱/۳) یلعی يبأ دنسم (۳)

 دنع وهو مكاحلا نم هتنظم يف هدحآ ملو (۲۱۸) مقرب دراولا يف امك نابح نبا )٤(

 (۱6۶/۱) رانلا تسم امم ءوضولا كرت باب ةراهطلا ىربكلا يف يقهيبلا

 (۳۱۱/۱) قيوسلاو ةاشلا محل نم أضوتي ۸ نم باب ءوضولا باتك يف يراخبلا (ه)

 يف هظفلو (۲۷۳/۱) رانلا تسم ام ءوضولا خسن باب ضيحلا باتك يف ملسمو

 ةالصلا ىلإ يعدف ءاهنم لكأف ةاش فتك نم زتحي 8 هللا لوسر تيأر »... ملسم

 ةراهطلا :ةبيش يبأ نبا فنصم يف وهو « « أضوتي لو ىلصو نيكسلا حرطو ماقف

 تباث وهو تاقث هدانسإ لاجر بابلا ثيدحو (۱۸۰/۱) يمرادلا ننسو (48/1)

 . ةيمأ نبا ورمعو سابع نبا ثيدح نم نيحيحصلا يف

 نم « اقيلعتو انورقم يراخبلا هل ىور هرخآب هظفح ريغت قودص يندلا ديزي وبأ (1)

 مالعأ ريس :رظناو ۰( ۳۳۸/۱ بيرقتلا ) ع/ روصنملا ةفالخ يف تام «ةسداسلا
 . (۲۰۶/4) بيذهتلاو (458/5) ءالبنلا



 ۳۸1 اهننسو ةراهطلا باتك

 ضمضمف ةاش فتك لكأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 . )یلصو هيدي لسغو
 . تاقث هلاجر دانسإ اذه

 يبأو (۳۸۹/۲) دمحأ دنسم يف ةريره يبا نع هيبأ نع ليهس قيرط نم ثيدحلا (۱)
 هجرخأو )١517/١( راتسألا فشك يف امك رازبلاو (؟١١4) مقر يسلايطلا دواد

 فالح رانلا تسم ام ءوضولا مکح يفو (۲۱۷) مقر دراوملا يف امك نابح نبا

 عومجملاو (4۲/4) ملسمل يوونلا حرش هلوح رظناو هطسب لحم اذه سيل ءاملعلا نيب

 . (؟15/1) راطوألا لينو (۲۶۳/۱) مزح نبال یلحاو (ه//؟) هل



 ب۷

 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز يف ةجاجزلا حابصم ۲

 لبالا نابلآ نم ءوضولا باب (۵۸)
 متاح نب هللا دبع نب ميهاربإ يورحلا قاحسإ وبأ انثدح (۲۰۳)

 يب ىلوم هللا دبع نب هللا دبع نع جاجح نع ۲۳ماوعلا نب دابع انث

 ىليل يبأ نب نمحرلا دبع انث "هنع ذعأی مكحلا ناكو ةقث ناكو “مشاه
 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ريضح نب ديسأ نع

 . “لبإلا نابلأ نم اوضوتو منغلا نابلأ نم اوضوت ال

 دقو اميس ال هسيلدتو ةأطرأ نب جاجح فعضل ؛فيعض دانسإ اذه

 نع يزارلا هللا دبع نع شمعألا ثيدحلا اذه يف ظوفحاو هريغ فلاخ
 )بم ۰ "ع 5 £

 (”ةرغلا يذ نع ىليل يبأ نبا نع ليقو ءاربلا نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع

 نيعبرأو عبرأ ةنس تام « ةرشاعلا نم « نآرقلا ببسب هيف ملكت ظفاح قودص )١(

 . ( ۳۷/١ بيرقتلا ) ق / نيتئامو

 ع | اهدعب وأ ةئامو نينامثو سم ةنس تام «ةنماثلا نم « ةقث « يطساولا لهس وبأ (۲)

 . (۳۹۳/۱ بيرقتلا )

 . ( ٤۲۷/١ بيرقتلا ) ل سع ت د /ةعبارلا نم «قودص « رفعح وبأ (۲)

 )٤( بيذهتلا رظنا )۲۸۱/۰(.
 . (۲۵۰۲ /4) دمحأ دنسم يف هب جاجح قيرط نم ثيدحلا (ه)

 حرجلا رظنا « شيعي هما : لاقيو« ةبحص هل :ليق يلالماو يهجلا :لاقيو يئاطلا (7)

 يف هثیدحو (485 /۱) ةباصإلاو (484 )١/ باعيتسالاو (5 407 /۳) ليدعتلاو

 . (۱۱۲ /ه) دنسملا



 FAY اهننسو ةراهطلا باتک

Vel 2 13وبا هاورو « ةرمس نب رباج ثيدح نم ملسم هاور . كلذ ريغ لیقو 0 )= 8  

 ()بزاع نب ءاربلا ثيدح نم ةجام نباو يذمرتلاو دواد

 لیدعتلاو حرجلا يف امك متاح وبأو (۱۲۳/۱) يذمرتلا هلبق كلذ ىلإ راشآ )١(
 فارطأ ىلع هتكن يف رجح نبا كلذ ىلإ راشأو )١/ ٠١( هنبال للعلاو (44۷ /۱)

 .(۷۳/۱) يزلا

 نم دمحأ دنسم يف وهو (۲۷۰ /۱) لبالا موحل نم ءوضولا باب « ضیا باتک (۲)
 یربکلا يف يقهيبلاو (07 /۱) ةحنلا يف امك يسلايطلا دواد يبأو (۸۱/۰) قرط

 . )١/ ۱٩ دوراجلا نبا ىقتنمو (۲۱ /۱) ةعيزخ نبا حيحصو (۱۵۸/۱)

 0۱۲۸ /۱) لبإلا مو نم ءوضولا باب « ةراهطلا باتك : دواد يبأ دنع (۲)
 :ةجام نبا و ( ۱۲۳ /۱ ) لبإلا مو نم ءوضولا باب « ةراهطلا :يذمرتلاو
 نيريخألا دنع ًارصتخم ١5( /۱ ) لبإلا مو نم ءوضولا ءاج ام باب « ةراهطلا
 يف ةميزخ نباو (۳۰۳ ۰۲۸۸ /4) شمعألا قيرط نم دنسملا يف دم دنع وهو

 حيحص ربخلا اذه نأ ثيدحلا لهأ ءاملع نيب ًافالخ رن مل : لاقو (۲۲ /۱) حيحصلا

 مقر دنسلا يف امك ًارصتخم يسلايطلا دواد وبأ هجرخأ « هيلقان ةلادعل لقنلا ةهج نم
 . ( 159 )١/ یربکلا يف يقهيبلاو « 5١ مقر دوراجلا نباو ۰ ۷۳۹ ۶4

 نبا ىلع فلتحا دقف يريصوبلا هيلإ راشأ امك هيباحص يف فلتخا ثيدحلاو

 نع هنع روهشلاو « ريضح نب ديسأ نع ةرمو « ةرغلا يذ نع هنع ءاجف هيف ىليل يبأ
 فالخلا اذه يذمرتلا ركذ دقو « ةياورلا هذه نكامأ ىلع ةراشإلا تمدقتو « ءاربلا

 نب ءاربلا نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع يزارلا هللا دبع نع حيحصلاو :لاق مث
 هللا ىلص هللا لوسر نع ناثیدح بابلا اذه يف حص :قاحسإ لاق : لاقو « بزاع

 قاحسإو دمحأ لوق وهو « ةرم نب رباج ثيدحو « ءاربلا ثيدح : ملسو هيلع
 . ظفحأ شمعألا :لاقو شمعألا ةياور متاح وبأ ححصو ٠١١(« /۱ عماجلا ) ...

 . 44۷ /۳ ليدعتلاو حرحاو « ۲۵ /۱ هنبال للعلا رظنا



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم "4

 نع ةيقب انث ؟)هبر دبع نب ديزي اش یی نب دمحم انثدح (۲۰4)
 :لاق ””بئاسلا نب ءاطع نع "يرازفلا ةريبه نب رمع نب ديزي نب دلاخ

 تعمس :لوقي رمع نب هللا دبع تعمس :لوقي راثد نب برام تعمس

 :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 نابلأ نم اوضوتو منغلا موحل نم اوضوت الو لبإلا مو نم اوضوت

 يف اولصت الو منغلا ضبارم يف اولصو منغلا نابلأ نم اوضوت الو لبإلا

 . لبإلا “”نطاعم

 ةنعنعلاب هاور دقو سلدم وهو ديلولا نب ةيقب هيف دانسإ اذه

 نب رباج ثيدح نم ملسم يف هنوك مدقتو لاحلا لوهجم دلاخ هخيشو

 يف يسلايطلا دواد وبآ هاور بزاع نب ءاربلا ثيدح نم دهاش هلو ةرمس

 . ؟)هدنسم

 نیتئامو نیرشعو عبرأ هنس تام قرشاعلا نم «ةقث نذولا «يصمحلا لضفلا وبآ )١(

 . ( ۳٣۷/۲ بیرقتلا ) ق س د م / ةنس نوسمحو تس هلو

 بیرقتلا ) ق / ةنماثلا نم « بسنلا فورعم « لاخلا لوهحب ءقوكلا يرازفلا (۲)

۳-۸۱ 

 ةنس تام «ةسماخلا نم ,طلتخا قودص « يفقثلا بئاسلا وبأ :لاقیو «دمحم وبأ (۲)

 . ( ۲۲/۲ بیرقتلا ) 4 خ / ةئامو نيثالثو تس

 عأ ةئامو ةرشع تس ةنس تام ؛ةعبارلا نم «دهاز مامإ ةقث . يضاقلا  يسودسلا (4)

 . ( ۲۳۰/۲ بیرقتلا )

 . ٠١۸( /۳ ةياهنلا ) . ءاملا لوح لبالا كربم : نطعلا (ه)

 ىلع ةيقاب يهف نابلألاب قلعتي امل دهشي ام اهيف سيلو «هدهاوشو هلبق ثيدحلا رظنا )٩(

 .فعضلا



 ۳/۸۵ اهننسو ةراهطلا باتک

 نبللا برش نم ةضمضلا باب (59)

 نب یسوم نع دلخم نب دلاح انث ةبيش يبأ نب ركب وبآ انثدح (۲۰ ۵)
 ةملس مأ نع هيبأ نع ۲۱ ةعمز نب هللا دبع نب ةديبع وبأ یئدح )٩ بوقعي

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :تلاق ملسو هيلع هللا ىلص يبلا جوز

 :ملسو

 . اسد هل ناف اوضمضمف نبللا متبرش اذإ

 "هدنسم و "؟"هفنصم ی ةبيش يبأ نبا هاور تاقث هلاجر دانس) اذه

 نبا ثیدح نم اهریغو نحیحصلا يف وهو « هنع ةجاام نبا هاور امك

 سابع )5

 دعب تام «ةعباسلا نم «ظفحلا ئيس قودص «يعمزلا يلطلا بهو نب هللا دبع نبا )١(

 . ( ۲۸۹/۲ بيرقتلا ) 4 خب / ةئامو نيعبرألا

 نم هعاس حصي ال هنأ ححارلاو « ةثلاثلا رابك نم «ةقث « يفوك « رماع هسا :لاقي (۲)

 . ( 148/5 بيرقتلا ) ع / ةئامو نينامث ةنس دعب تام هيبأ

 . )١//01( ةراهطلا : فنصلا (۳)

 :ملسمو (۳۱۳ /۱) نبللا نم ضمضع له باب « ءوضولا باتك : يراخبلا (5)
 وبأ هحرخأو (۲۷۶ /۱) رانلا تسم امم ءوضولا خسن باب « ضيحلا باتك

 يذمرتلاو (۱۳۰ /۱) نبللا نم ءوضولا باب ۰ ةراهطلا باتك هننس يف دواد

 نسح ثيدح اذه : لاقو ۱64 /۱) نبللا نم ةضمضلا باب « ةراهطلا يف

 = ةحام نبا و ۵۰ /۱) نبللا نم ةضمضلا باب ةراهطلا باتک يئاسنلاو «؛حیحص



۱۳۸ 

 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم “5

 لهس نب سابع نب نمیهلا دبع انث ()بعصم وبأ انئدح (۲۰۰)
 هللا یلص هللا لوسر نأ هدج نع هيبأ نع يدعاسلا دعس نبا

 :لاق ملسو هيلع

 . اسد هل ناف نبللا نم اوضمضم

 .ثيدحلا رکنم :يراخبلا هيف لاق نمیهلا دبع فیعض دانسإ اذه

 :لاق كلام نب سنأ نع باهش نبا نع حلاص نب ةعمز انث )دلخم
 اعد مث اهنبل نم برشو ةاش ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بلح

 يف وهو ١517( /۱) نبللا برش نم ةضمضملا باب « ةراهطلا باتك :رمألا ظفلب

 يف يقهيبلا هحرخأو « هنع قرطب سابع نبا دنسم يف (۲۲۳ /۱) دم دنسم

 نأ ريغ يريصوبلا لاق امك ثيدحلاو « ۱۰ )١/ ةراهطلا باتك : ىربكلا

 امك هدانسإ رجح نبا ظفاحلا نّسح دقو « رجح نبا لاق امك ظفحلا ئيس ىسوم

 ىلص هنع تباثلاو ,فیعض هنأ ريغ هدعب ثيدحلا هل دهشيو «(71 /۱) حتفلا يف

 . ملعأ هللاو «هب رمألا ال سابع نبا ثيدح يف امك هلعف ملسو هيلع هللا

 نم يأرلاب ىوتفلل ةمثيح وبأ هباع قودص هيقفلا يندملا ثراحلا نب ركب يبأ نب دمحأ (۱)

 .(۱۲/۱ بیرقتلا) ع/ نيعستلا ىلع فين هلو نيعبرأو نيتنثا ةنس تام «ةرشاعلا
 . هلبق ثيدحلا رظناو (۲۳) مقر ريغصلا ءافعضلا (۲)

 . ( ۳/۱ بيرقتلا ) ق/ ةرشع ةيداحلا نم « قودص يرصبلا (۳)
 ينا ةنس تام «ةعساتلا نم «تبث «ةقث «ليبنلا مصاع وبأ ينابيشلا كاحضلا نبا )٤(

 . (۳۷۳/۱ بيرقتلا ) ع / اهدعب وأ نيتئامو ةرشع



 FAV اهننسو ةراهطلا باتك

 . امد هل نإ :لاقو هاف ضمضمف ءاع

 هل یور امنإف ملسم هل جرخأ نو خاص نب ةعمز فيعض دانسإ اذه

 قيرط نم "هننس" يف دواد وبآ یورو روهمجلا هفعض دقو هريغب انورقم

 نع يرهزلا نع دحاو ريغ هاور :يزلا لاق ؟"هفلاخی ام سنآ نع ةبوت

 هاورو )ظوفحنا وهو سابع نبا نع ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع
 نيريس نب دمحم قيرط نم اضيأ ةبيش يبأ نباو "”ةتسلا بتكلا باحصأ

 . (*)هیلع افوقوم ينادمهلا ثراحلاو كلام نب سنأ نع

 نبا هدانسإ نسحو (۱۳۵/۱) نبللا نم ءوضولا يف ةصحرلا باب ةراهطلا باتك (۱)

 . (۳۱۳/۱) حتفلا يف امك رجح

 . (۳۷۷/۱) فارشألا ةفحت (۲)

 . (۲۰۵) مقر ثيدحلا يف هجیرخت مدقتو سابع نبا ثیدح يأ (۲)
 نم برشی نبللا يف باب «ةراهطلا : فنصلا) اثالث نبللا نم ناضمضع اناک :هظفلو )٤(

 بابلا ثیدحو اضيأ مدقت امك 5 هلعف نم تباث ثيدحلاو (۰۷/۱) اووضوتی لاق

 هيلإ راشآ امك سابع نبا ثیدح نم هنأ باهش نبا قیرط نم هيف روهشلا
 نع طلغلا ريثك يوقلاب سیل : هيف يئاسنلا لاق « هيف مهو ةعمز نأ رهظیو يزلا
 يح مهفی الو یطخیو ملعی الو مهي احلاص الحر ناک : نابح نبا لاقو يرهزلا

 بیذهتلا يف رجح نبا هرکذ ریهاشلا نع اهيوري يلا ريكانملا هثیدح يف بلغ
(۳۲۳۹/۳) . ۱ 



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۳۸

 ةلبقلا نم ءوضولا باب )٩۰(
 جاجح نع لیضف نب دمحم انت ةبيش يبأ نب ركب وبآ انثدح (۲۰۸)

 :ةشئاع نع “ةيمهسلا بنيز نع بيعش نب ورمع نع
 يلصيو لبقي مث ًاضوتي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا ين نأ

 . يب هلعف اعرو أضوتي الو

 ةنعنعلاب هاور دقو سلدي ناك ةاطرأ نب جاجح فيعض دانسإ اذه

 :فارطألا يف يزلا لاق « "”ةجح اهل موقت ال :ئطقرادلا اهيف لاق بنيزو

 نع بيعش نب ورمع نع ةاطرأ نب جاجح نع فسوي وبأ يضاقلا هاور

 :تلق «  ""صاعلا نب هللا دبع نب دمحم تنب ةيمهسلا يه ل بنیز

 كلذكو “بوسنم ريغ ةورعو يميتلا ميهاربإ قيرط نم دواد وبأ هاور
)°( 

 ناك هلوق نود * "بوسنم ريغ اضیآ ةورع قيرط نم يذمرتلا هاور
 ۷ E ی رم 5 6( ۰

 حصي و 5 !يذمرتلاو دواد يبأ يف عقو اذك ينزملا وه ةورعو < اضوتي

 ق /ةثلاثلا نم ءاهلاح فرعي ال صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نب دمحم تنب (۱)

 0 بيرقتلا )

 . (4۲۲/۱۲) بيذهتلا رظناو (۱۲/۱) ننسلا (۲)

 . (۳۹۲/۱۲) ةفحتلا (۳)

 .(۱۲۳/۱) ةلبقلا نم ءوضولا باب «ةراهطلا باتک (6)

 .(۱۳۳/۱) ةلبقلا نم ءوضولا كرت باب «ةراهطلا (ه)

 . ةجام نبا ةياور يف لاحلا وه امك يأ ()

 . هبسني ملف يذمرتلا امأو (۱۲۵/۱) ركذ امك دواد وبأ يف عقو (۷)



 ۳۸۹ اهننسو ةراهطلا باتک

 اذه يف 8 ينلا نع حصي سيلو «ةشئاع نم عام يميتلا ميهاربإل الو هل

 نبا هنع هاور امك "هفنصم" يف ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاورو "7ع يش بابلا

 دقو هب بيعش نب ورمع قيرط نم "هننس" يف يطقرادلا هاورو «"'ةجام

 با۵۸ .(ةشئاع نع ةورع قیرط نم ةبيش يأ نب ركب وبأ هاورو "”لعأ

 . اهدعب امو (۱۳۰/۱) يذمرتلا و (۱۲۵/۱) دواد يبأ ننس : رظنا (۱)
 . فنصلا نم ةعوبطلا ةخسنلا يف هدحأ ملا (۲)

 بنیزو ثيدحلا جارح) بقع طقاردلا لوق هيلإ راشلا لالعالاو « (۱۶۲/۱) (۳)

 . ةجح احب موقت الو ةلوهحب هذه

 . )١/ ٤٤( فنصلا )٤(

 تاعباتم هل نأ ريغ هللا همحر  يريصوبلا هيلإ راشأ ام هيف بابلا ثيدحو

 نأ ةشئاع نع ةورع نع تباث يبأ نب بيبح نع شمعألا ثيدح اهدوجأو هدضعت

 الإ يه نم : تلق : لاق ءأضوتي ملو ةالصلا ىلإ جرح مث هئاسن ضعب لبق 85 يبلا

 ءاج ام باب « ةراهطلا باوبأ : هل ظفللاو يذمرتلا هجرحآ . تكحضف : لاق تنأ

 ءوضولا باب « ةراهطلا باتك : دواد وبأو « (۱۳۳ /۱) ةلبقلا نم ءوضولا كرت يف

 )١/ ١548( ةلبقلا نم ءوضولا باب « ةراهطلا : ةجام نبا و (۱۲۶ /۱) ةلبقلا نم

 يئطقرادلاو ۰ )5١١/5( دنسملا يف دمحأو (۷/۰) ريسفتلا يف يربطلاو
 ةحام نبا و دمحأ دنع الإ اهلك ةياورلا هذه يق ةورع بسني ملو قرط نم (۱۳۸/۱)

  عوفدم وه امب ثيدحلا اذه يف ملكت دقو « ريبزلا نب ةورع هنأب امهيف حرص هنإف

 ريسفتو (۷۳ /۱) يعليزلل ةيارلا بصن يف بابلا ثيداحأل ًالصفم ًاثحب رظناو

 = ىلع ركاش دمحأ ةيشاحو (۱۳۲ /۱) ريبحلا صيخلتلاو (اهدعب امو ”5 /5) يربطلا



 (يذلا نم ءوضولا باب )51١(

 سابع نبا نع “”ةبنم نب ىلعي نب بیبح يبأ نع "ةبیش نب بعصم نع

 تدحو يفإ :لاقف امهيلع جرخف رمع هعمو بعك نب يبأ ىتأ هنأ

 .معن :لاق ؟كلذ یزجی وأ :رمع لاقف .تأضوتو يركذ تلسغف اًيذم

 . معن :لاق ؟ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نم هتعمس :لاق

 دادقملاو بلاط يبأ نب يلع ثيدح نم نيحيحصلا يف هلصأ :تلق

 ۰ ()دوسالا نبا

 ينابلألا هححص ثيدحلاو « (۲۹/۱) دشر نبال دهتحملا ةيادبو « )١7/١( يذمرتلا ٠

 . (۱۰۰ )١/ ةاكشملا يف امك

 . "ها" يف وهو لصألا نم بيوبتلا طقس (۱)

 ةئامو نيسمخو سم وأ ثالث ةنس تام «ةعباسلا نم .لضاف تبث ةقث «مادك نبا (۲)

 . ( ۲٤۳/۲ بیرقتلا) ع |

 بيرقتلا ) 4 م / ةسماخلا نم « ثيدحلا نيل « يكملا يردبعلا ةبيش نب ريبج نبا (۳)

1/۲( . 

 )٤( بیرقتلا ) ق / ةعبارلا نم « لوهجم « يميمتلا 4۱۰/۲ ( .

 ةبعالم دنع ركذلا نم جرخي يذلا جزللا للبلا : ءايلا ففخم لاذلا نوكسب :يذلا (ه)

 (۱۳۱۲ ٤/ ريثألا نبال ةياهنلا ) . ءاسنلا

 يف وهف يريصوبلا هيلإ راشآ امك تباث نعملا نکل « فیعض هجولا اذه نم ثيدحلا (5)



 ۳۹۹ اهننسو ةراهطلا باتک

 دحاو ءوضوب اهلك تاولصلا باب (۳۲)

 نب لضفلا انث هللا دبع نب دايز انث ةبوت نب ليعامسإ انئدح (۲۱۰)

 دحاو ءوضوب تاولصلا يلصي هللا دبع نب رباج تيأر :لاق ٩ شہم

 اذه عنصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر :لاقف ؟اذه ام :تلقف

 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عنص امك عنصأ انأف

 يف وهو «”روهمجلا هفعض رشبم نب لضفلا فيعض دانسإ اذه

 ًالجر تنك : يلع لاق ... هظفلو (۲۸۳ /۱ ) ءوضولا باتك : يراخبلا حيحص ۳
 :لاقف هلأسف دوسألا نب دادقلا ترماف كي هللا لوسر لأسأ نأ تييحتساف ءاذم
 هنم ءوضولاو يذملا لسغ باب باب « لسغلا باتك يف هجرحأو « ءوضولا هيف »

 . ۲4۷/۱) يذملا باب « ضيحلا باتك : ملسم هحرحأو (۲۷۹/۱)

 خب / ةسماخلا نم « نيل هيف «يبدملا ركب وبأ « يراصنألا ن ةليقث ةمجعمو ةدحوع (۱)

 1١١١/9(. بيرقتلا) ق

 نازيملا يف هركذ قاحسإ نبا ريغ نع هتياور يف ةصاخ مالك هيف يئاكبلا دايز اذكو (۲)

 يراخبلا جارحال تباث يريصوبلا هيلإ راشأ امك ثيدحلا نكل هتمجرت يف بيذهتلاو

 باب  ءوضولا باتك : يراخبلا دنع سنأ ثيدح نم وهف مهبتك يف هل هريغو
 لك دنع أضوتي © يبلا ناك هدنع هظفلو ۰ )١/ 9١5( ثدح ريغ نم ءوضولا

 . ثدحي مل ام ءوضولا اندحأ ئزحجي : لاق ؟ نوعنصت متنك فيك :تلق « ةالص

 8 هللا لوسر عم انجرخ :لاق نامعنلا نب ديوس ثيدح عضوملا اذه يف جرعاو

 اعد ىلص املف « رصعلا كيو هللا لوسر انل ىلص ءابهصلاب انك اذإ ىح ربيخ ماع

 - ضمضمف برغملا ىلإ 6 يبلا ماق مث انبرشو انلكأف قيوسلاب الإ تؤي ملف ةمعطألاب



 نب سنا تیدح نم ةجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد يبأو يراحخبلا

 نب ةديرب ثيدح نم ةحام نباو يذمرتلا و دواد يبأو ملسم يفو كلام

 ۰ ص اذهو :يذمرتلا لاق الس رم بيصحلا

 باتك : دواد وبآ كلذك سنأ ثيدح جرحأو . ًاضوتی مو برغلا انل ىلص مث ٣

 : يذمرتلاو « (۱۲۰/۱) دحاو ءوضوب تاولصلا يلصي لحرلا باب « ةراهطلا

 باب « ةراهطلا : يئاسنلاو « (85 /۱) ةالص لكل ءوضولا باب « ةراهطلا باوبأ

 .. ةالص لكل ءوضولا باب « ةراهطلا : ةجام نبا و 0۱٩ /۱) ةالص لكل ءوضولا

 زاوج باب «ةراهطلا باتك : ملسم دنع ةديرب ثيدح نم وهو (۱۷۰ )١/

 يل ةحام نبا و يئاسنلاو دواد يبأو (۲۳۲ )١/ دحاو ءوضوب اهلك تاولصلا

 ءاج ام باب « ةراهطلا يف يذمرتلا هجرحخأو « سنأ ثيدح يق اهيلإ راشلا نكامألا

 . ۸٩( /۱) دحاو ءوضوب تاولصلا يلصي هنأ

 ةيشاح رظناو  ةحام نبا دنع امك ةديرب نع ًاعوفرم ءاج دق ثيح لسرلل يأ (۱ر

 . )٩۰/۱( يذمرتلا ىلع ركاش ده



 ۳۹۳ اهننسو ةراهطلا باتک

 ةراهطلا ىلع ءوضولا باب (۲۳)

 انث )يرقلا ديزي نب هللا دبع انث ىج نب دمحم انئدح (۲۱۱)

 نب هللا دبع تعم :لاق ")يلذهلا فيطغ يبأ نع "دايز نب نمحرلا دبع

 ًاضوتف ماق ةالصلا ترضح املف .دحسلا يت هسلج يف باطخلا نب رمع

 داع مث ىلصو أضوتف ماق رصعلا ترضح املف هسلجب ىلإ داع مث یلصف

 ىلإ داع مث برغملا ىلص مث أضوتف ماق برغلا ترضح املف ,هسلج ىلإ

 :لاق ؟ةالص لك دنع ءوضولا ةنس مأ ةضيرفأ هللا كحلصأ :تلقف ؛هسلحب

 حبصلا ةالصل تأضوت ول :لاق .معن :تلقف ؟ نیم اذه ىلإو ىلإ تنطف َوأ

 هللا ىلص هللا لوسر تعم كلو ثدحأ مل ام اهلك تاولصلا هب تيلصل

 :لوقي ملسو هيلع

 يف تبغر امنإو تانسح رشع هلف رهط لك ىلع أضوت نم

 .تانسحلا

 ناك هفعض عمو فيعض وهو دايز نب نهرلا دبع هيف دانسإ اذه

 رصتقاو ةصقلا رک ذی ملف هجولا اذه نم يذمرتلا و دواد وبآ هاور سلدي

 . (فیعض هدانسإ يذمرتلا لاقو هنم عوفرملا ىلع

 ع | ةئامو نيعبرأو نامن ةنس تام « ةسداسلا نم « ةقث « كلام خویش نم روعألا (۱)

 . ( 457/١ بيرقتلا )

 . مدقت يقيرفإلا معنأ نبا (۲)
 . ( ٤1١/۲ بيرقتلا ١ ق د ت / ةثلاثلا نم ,لوهحب « ريغصتلاب فيطغ وبأ (۳)

 ددجي لجرلا باب « ةراهطلا باتك : هننس يف ةصقلا نم فرط عم دواد وبأ هحرخأ )٤(

۳۹ 



 و

 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۹ ٤

 حير وأ توص نم الا ءوضو ال باب (54)

 يرهزلا نع دشار نب رمعم نع ييراحا ان بيرك وبآ انثدح (۲۱۲)

 :لاقف ؟ةالصلا يف ؟"هبشتلا نع ملسو هيلع

 . ایر دج وأ اًنوص عمسی نح فرصنی ال

 باحصأ نم ظافحا ةياورب للعم هنأ الإ تاقث هلاجر دانسإ اذه

 نب ديز نب هللا دبع ثيدحو ديز نب هللا دبع نع ديعس نع هنع يرهزلا
 هاور دیعس يبأ ثيدحو 4 ()یئاسنلاو دواد يبأو "نيحيحصلا" ق مصاع

 ةالص لكل ءوضولا باب « ةراهطلا يف يذمرتلاو « )20/١( ثدح ريغ نم ءوضولا =
 . فيطغ يأ ةلاهجلو « يريصوبلا هيلإ راشآ ال فيعض ثيدحلاو )١/87(

 . ( 5014 ١١/ برعلا ناسل ) ؟ ال مأ ءيش هنم جرخ له يف كشلاو سابتلالا (۱)

 (۲۳۷/۱) نقيتسي ىح كشلا نم أضوتي ال باب ءءوضولا باتك :يراخبلا (۲)
 ثدحلا يف كش مث ةراهطلا نقيت نم نأ ىلع ليلدلا باب «ضيحلا باتك :ملسمو

 كش اذإ باب «ةراهطلا باتك : دواد يبأو ۰ )١/ ١05( كلت هتراهطب يلصي نأ هلف

 حيرلا نم ءوضولا باب «ةراهطلا باتك: يئاسنلاو «۱۲۲/۱) ثدحلا يف

 (۱۷۱/۱) ثدح نم الإ ءوضو ال باب قراهطلا باتك : ةحام نباو ۲۲/۱(۰)

 : ملسو هيلع هللا ىلص لاقف ... : يراخبلا دنع هظفلو

 نم هانعمو « اجر دج وأ اتوص عمسي يح فرصني ال وأ لتفني ال »

 ةروكذملا عضاوملا يف ةحام نبا و يذمرتلاو دواد يبأو ملسم دنع ةريره يبأ ثيدح
 ا

 . اقباس



 ۳۹۵ اهننسو ةراهطلا باتک

 ركني ناك هنأ دمحأ مامالا نع يليقعلا رکذو « ۲۳ هدنسم" يف دمحأ مامإلا

 نب هللا دبع لاق "ليسارملا" يف :يئالعلا لاق ؟"رمعم نع يبراحلا تیدح
 رمعم نم عم يبراحلا دمحم نب نمحرلا دبع نأ ملعن مل :لبنح نب دمحأ

 . سلدی ناك هنأ انغلبو ائيش

 نع شايع نب ليعامسإ ان ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح (۲۱۳)
 تيأر : لاق "ءاطع نب ورمع نب دمحم نع “هللا ديبع نع زيزعلا دبع
 هللا لوسر تعم نإ :لاق ؟كاذ مم :تلق هبوث مشي “ديزي نب بئاسلا

 . عام وأ حير نم الإ ءوضو ال : لوقي ملسو هيلع هللا یلص
 . )فیعض زيزعلا دبع :تلق

 لاله نربحأ : لاق ريثك يبأ نب ىي نع رمعم انبأ قازرلا دبع قیرط نم (۲۷ /۳) (۱)
 . هوحنب هرک ذف دیعس ابآ عم هنأ ضایع نبا

 . ۰۸۵/۲ نازیلا رظناو ۳۸ /۲ ریبکلا ءافعضلا (۲)
 «تاقث هتاور : ةجام نبا ثيدح نع رجح نبا لاقو ۰ ۲۷۲۰ ص لیصحتلا عماح (۳)

 . (۲۳۷ /۱ حتفلا ) رکنم هنإ : لاقف ؟ هنع دمحأ لئس نکل

 / ةعباسلا نم « شايع نب ليعامسإ ريغ هنع وري ملو « فیعض « يصمحلا ةزمح نبا (4)
 01١/١(. بيرقتلا) ق

 . ( 195/9 بیرقتل) ع/ةئامو نيرشعلا دودح يف تام «ةثلاثلا نم «ةقث «يرماعلا (ه)
 ةنس تام «ةليلق ثيداحأ هل ريغص يباحص «رمنلا تحأ نباب فرعي « يدنكلا (1)

 ع | ةباحصلا نم ةنيدملاب تام نم رحآ وهو كلذ لبق ليقو نيعستو ىدحإ
 بئاسلا : باوصلا نأو « مهو اذه نأ ىري ياطلغم نكل ۰( ۲۸۳/۱ بيرقتلا )

 بحاص ملسم وبأ وه بابخ نب بئاسلاو ۲٠١/۳( فارظلا تكنلا ) . بابخ نبا
 . ( ۲۸۲/۱ بيرقتلا ) ةبحص هل ةروصقملا

 ةفوكلا لهأ نع يوري ثيدحلا يهاو ثيدحلا برط ضم : ةعرز وبأ هيف لاق (۷)



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 اثبخ لمح مل نيتلق ءالا ناك اذإ باب (56)

 لاق :لاق هيبأ نع ("رمع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع ؟"رذنلا نب مصاع

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . ءيش هسجنی مل اثالث وأ "”نيتلق ءاملا ناك اذإ

 © ىئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هاور «تاقث هلاجر دانسإ اذه

 ركني ثيدحلا ركنم فيعض بيجع يدنع وهو ليعامسإ ريغ هنع وري ملو «ةنيدملاو 1

 ؛ةقثب سيل : يئاسنلا لاقو . اناسح ثيداحأ يوريو ريكانم ثيداحأ يوريو هثیدح

 نتملاو (۳۹۸ /5 بيذهتلا ) . كورتم يصم : ئطقرادلا لاقو . هثیدح بتكي الو

 . هلبق ثيدحلا يف مدقت امك تباث

 بيرقتلا ) ق د / ةعبارلا نم « قودص « يندملا يدسألا ماوعلا نب ريبزلا نبا (۱)

 .( "لكلا

 . ( 588/١ بيرقتلا ) ع]/ةللاثلا نم « ةقث « لاس قيقش باطنلا نبا (۲)

 ٠١( 4/4 ةياهنلا) زاجحلاب ةفورعم يهو لالق عمجلاو ميظعلا بحلا :ةلقلا (5)

 . 57/١( سوماقلا) اهنم ةمخضلا وأ ةرجلا:بحلاو

 باتك امهيبأ نع رمع نب هللا دبع انبا هللا دبع و هللا ديبع ثيدح نم دواد وبا هاور )٤(

 ‹ ةراهطلا هيبأ نع هللا ديبع ثيدح يذمرتلا و (۵۱/۱) ءاملا سجني ام باب ةراهطلا

 = نب هللا دبع ثيدح نم يئاسنلاو )91/١( ءيش هسجني ال ءاملا نأ ءاج ام باب



 ۳۹۷ اهننسو ةراهطلا باتک

 يبأ تادایز نم ةيناثلا قیرطلاو هتدروآ كلذلف "ثالث "وأ هلوق فالح

 هاورو « "هب هللا ديبع قرط نم ئطقرادلاو يمرادلا هاورو ناطقلا نسحلا

 نب ركب وبآ هاور "ةملس نب دام قیرط نم اضیآ كشلا ىلع يقهيبلا

 مكاحلا هاورو «"”هيبأ نع يرمعلا هللا دبع قيرط نم "هفنصم" يف ةبيش يأ
 انثدح اذكه :لاقو "اثالث وأ نيتلق" :لاقو هب ةملس نب دامح قيرط نم

 دامح نع ظافحلا نم هريغو ملسم نب نافع هاورو :لاق نايفس نبا نسحلا
 نبا ةياورل ةوق هيفو :يقهيبلا لاق “ثالث وأ هيف اوركذي مو ةملس نبا

 . ؟9مهلعأ هللاو ىلوأ اوكشي مل نيذلا ةعامجلا ةياورو :لاق قاحسإ

 نم ةحام نبا و (۱۰/۱) ءاملا يف تيقوتلا باب ةراهطلا باتك هيبأ نع هللا ديبع =

 قأیسو (۱۷۲/۱) سجني ال يذلا ءاملا رادقم باب ةراهطلا باتك :هللا ديبع ثيدح

 . ليلق دعب اهقرط نايبو تاياورلا كلت ليصفت
 باتك :یطقرادلا و )١185/١( سجني ال يذلا ءاملا ردق باب «ةراهطلا يف يمرادلا )١(

 . (۱۸۱/۱) ةراهطلا

 . (7557/1) ةراهطلا باتك ىربكلا ننسلا (۲)

 ةياور يف هدنع هللا ديبع فحصت دقو « (۱46/۱) هللا ديبعو هللا دبع نع هاور (۳)

 . هبنتيلف هللا دبع ىلإ قاحسإ
 كش نودب هل ظافحلا ةياور نم هركذ امو )15/١*١( ةراهطلا باتك :كردتسملا )٤(

 . (۲۲/۱) ننسلا يف يطقرادلا هيلإ راشآ

 هنأو هللا دبع نع رذنملا نب مصاع نع ةملس نب دامح ثيدح ىلإ يقهيبلا ريشي (5)

 نكلو هللا ديبع نع كلذك ءاج يذلا قاحسإ نبا ثيدح يوقي هللا ديبع نع هئيجم

 ةياورو :يقهيبلا لاق اذل كشلاب اثالث وأ : هقرط ضعب يف ءاج مصاع ثيدح

 ب۹
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 يطقرادلا كلذ ىلإ هقبس دقو (۲۲/۱) ننسلا رظنا . ىلوأ اوکشی مل نيذلا ةعامجلا <

 . ۲۰ ۰۱۹/۱) هننس رظنا

 : قرط نم ءاج دقف هریغل حیحص نیتلقلا ثیدحو

 يف فالتخا هيف عقو دقو ريثك نب دیلولا نع ةماسأ نب دام قیرط نم :ىلوألا
 :نيناكم

 نب دمحم نع ةرمو ريبزلا نب رفعج نب دمحم نع هنع ءاج ثيح « ديلولا ىلع :لوألا

 . رفعج نب دابع

 هيخأ نع ةرمو رمع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع ةرم ءاج ثيح « يعباتلا :يناثلا

 (01/1) ءاملا سجني ام باب ةراهطلا باتك :دواد يبأ ننس يف :هرظنا هللا دبع

 ةعيزخ نبا حيحصو (۱۰/۱) ءاملا يف تيقوتلا باب ةراهطلا باتك يئاسنلاو

 يقهيبلا ننسو (۱۳/۱) طنقرادلا ننسو (۱۳۲/۱) مكاحلل ردتسملاو (4۹/۱)

 نب دیلولا نع هنع هنأ ةماسأ يأ ثیدح يف باوصلا نأ رهظی يذلاو (۲۲۰/۱)

 هحولا اذه ىلع ءاج دقو هيبأ نع هللا دیبع نع ريبزلا نب رفعج نب دمحم نع ريثك

 قيرط نم يطقرادلا دنعو )٤۹/١( ةماسأ يبأ قيرط نم نسح دنسب ةميزخ نبا دنع
 : نايتآلا ناقيرطلا حیحرتلا اذه ديؤيو (۱۹/۱) هب ريثك نب ديلولا

 هللا ديبع نع ريبزلا نب رفعج نب دمحم نع قاحسإ نب دمحم قيرط : ةيناثلا قيرطلا

 ةحام نباو )٩۷/۱( ةاهطلا باوبأ يذمرتلا و (07 /۱) دواد وبأ هحرحأ هيبأ نع

 رادقم باب « ةراهطلا باتك يف هنع نوراه نب ديزيو كرابملا نب هللا دبع قيرط نم

 نكل قاحسإ نبا ةنعنع هيفو (۱۹/۱) ئيطقرادلا و (۱۷۲/۱) سجنی ال يذلا ءاملا

 . ةثلاثلاو ىلوألا قيرطلا يف امك هريغ نع هئيحج اهربجي

 وبأ هحرخأ نسح هدنسو« رذنملا نب مصاع نع ةملس نب دامح نع :ةثلاثلا قيرطلا

 = (4۱/۱) يسلايطلاو )١/ ١5( يطقرادلا و (۱۷۲/۱) ةحام نبا و (07 ١/ ) دواد



 ۳۹۹ اهننسو ةراهطلا باتک

 ضایطا باب (55)

 ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع ان ندلا بعصم وب انثدح )5١5(

 هللا یلص يبلا نأ يردخلا ديعس يبأ نع “راسي نب ءاطع نع هيبأ نع

 بالكلاو عابسلا اهدرت ةنيدملاو ةكم نيب يلا ضايحلا نع لئس ملسو هيلع

 :لاقف ؟ امي ةراهطلا نعو رمحلاو
 . روهط ربغ ام انلو افوطب يق تلمح ام اه

 كرغي الو 0۱۰۷/۱) ةيارلا بصن يف امك ةدنم نبال ققحم ىضتقم اذهو« ةحنملا

 ىلع ركاش دمحأ قيلعتو ١١( /١)ريبحلا صيخلتلا يف امك همالك لقن يف ةقدلا مدع

 يبأ ثيدح ركذ نأ دعب لاق ثيح يباطخلا ةدنم نبا قفاو دقو )٩۹/۱( يذمرتلا

 ىدحإ نم أطخلاف : ةماسأ يبأ فالتخا ىلإ اریشم قاحسإ نبا ثيدحو ةماسأ

 «ثيدحلا نيهوت بجوي ام كلذ يت سيلو هب لومعم باوصلاو كورتم هيتياور

 . هب اولاقو هوححص دق ثيدحلا لهأ نم ضرألا موجب نأ هتحص ىلع ادهاش ىفكو
 . 6۸۱ ننسلا ماعم )

 ام يل رهظ ام ةصالخو « فعضمو ححصم نيب ريبك فالخ لحم ثيدحلاو
 بیذقو « ١/ ٠١( ) يواحطلل راثآلا ناعم حرش ثيدحلا اذه لوح رظناو « مدقت

 . (۰/۱ )ينابلألل ليلغلا ءاورإو « ١5( /۱) ميقلا نبال ننسلا

 ةدابعو ظعاوم بحاص لضاف ةقث «ةنوميم یوم يندلا دمحم وبأ يلالفا (۱)

 بيرقتلا ) ع/ كلذ دعب ليقو نيعستو عبرأ نس تام «ةثلاثلا رغص نم

۳/۲ 
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 نع یور :مكاحلا هيف لاق ديز نب نهرلا دبع فيعض دانسإ اذه

 هاور «هفعض ىلع اوعمجأ :يزوجلا نبا لاقو « )ةعوضوم ثيداحأ هيبأ

 ۳ را ۶ ِ

 ")نیصحا لوق نم ةبيش يبأ نب ركب وبآ

 . ٩۷ مقر مکاحلل حیحصلا ىلإ لحدلا (۱)

 . (۱۷۸ /5) بیذهتلا (۲)

 . 45 /۱ ءاورالا رظناو « ١47( /۱) فنصلا رظنا (۳)



 Ka اهننسو ةراهطلا باتك

 ءيش هسجني ال ءاملا باب )٦۷(

 نع كيرش انث نوراه نب ديزي نع “نانس نب دمحأ انئدح (۲۱)

 :لاق هللا دبع نب رباح نع ثدحي ةرضن ابأ تعم ("باهش نب فيرط

 ىلإ انيهتنا ىح هنع انففكف :لاق رامح ةفيج هيف اذإف ريدغ ىلإ انيهتنا

 :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . ؟انلمو انيورأو انيقتساف ءيش هسجني ال ءاملا نإ

 هلو ‹ “هفعض ىلع اوعمجأ دقو باهش نب فيرط هيف دانسإ اذه

 . “يئاسنلاو يذمرتلا هاور ديعس يبأ ثيدح نم دهاش

 «يطساولا ناطقلا رفعج وبأ - ةدحوم اهدعب ةلمهملا رسكب - نابح نب دسأ نبا )١(

 د م خ | اهلبق ليقو نيتئامو نیسمهو عست ةنس تام ةرشع ةيداحلا نم ظفاح ةقث

 . ( ۱۱/۱ بیرقتلا ) ق نك
 «نیتلمهع. مسعالا :هل لاقیو «ةمجعلاب :لشألا «يرصبلا «يدعسلا دعس نبا وأ 6

 . ( ۳۷۷/١ بيرقتلا) ق ت / ةسداسلا نم ,فیعض

 حرش يف يواحطلاو ۰ ۲٠٠٠١ مقر دنسلا يف يسلايطلا دواد وبآ هحرحخأ ثيدحلا (۳)

 . ۱۲ /۱ راثآلا ناعم

 .ربلا دبع نبا نع عامجإلا لقن هيفو ۰ ۱۲/۵ بيذهتلاو ۰۳۳ /۲ نازيملا رظنا )٤(

 يذمرتلاو ۳۹ )١/ هایلا باتك : ىبتحملا يف يئاسنلاو ۳۱/۱ ده دنسم رظنا (ه)

 لاقو « ٩0( /۱) ءيش هسجنی ال ءالا نأ ءاج ام باب « ةراهطلا باتک : ننسلا يف

 دحأ وري ملف ثيدحلا اذه ةماسآ وبأ دوج دقو « نسح ثيدح اذه : یسیع وبأ
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 يف يطقرادلا و ۰۳ ۱ ةعاضب رئب يف ءاج ام باب « ةراهطلا باتک :ننسلا

 يبأ قیرط نم عيمجلا دنع وهو ۰ ۳۰ /۱ ريغتملا ءالا باب « ةراهطلا باتک :ننسلا

 عفار نب هللا دبع نب هللا ديبع نع « بعك نب دمحم نع « ريثك نب دیلولا نع ةماسأ
 نم أضوتنأ هللا لوسر اي : ليق :لاق  هنع هللا يضر  ديعس يبأ نع جیدخ نبا

 : #8 هللا لوسر لاقف ؟ نتنلاو بالكلا موحلو ضيحلا اهيف ىقلي رئب يهو ةعاضب رغب

 اذه ينابلألا ححص دقو «يذمرتلا ظفل يف امك « ءيش هسجني ال روهط ءاملا نإ »

 . ١/ ۰۱۲ ٠١ ريبحخلا صيخلت رظناو « 45 ١/ ءاورإلا يف امك دهاشلا

 ىح مهقاوذأب اسو ءيش لك يف ةراهطلا ىلع هلهأ ىّبر دق مالسإلا نأ مولعملا نمو

 ةراهطلاب داشأو تاروذاقلاو خاسوألا نع دعبلاو هزنتلا يف لثما برضم اوحبصأ

 دق ": ةعاضب ركب ثيدح ىلع ًاقلعم هللا همحر  يباطخلا لاق اذهل نيرهطتملاو

 اوناك مهنأو ةداع مهنم ناك اذه نأ ثيدحلا اذه عم اذإ سانلا نم ريثك مهوتي

 نع ًالضف ئثوب لب يمذب نظي نأ زوجي ال ام اذهو ادمعتو ادصق لعفلا اذه نوتأي

 هايملا هيزنت مهرفاكو مهملسم ًاثيدحو اميدق سانلا ةداع نم لزي لو « ملسم

 لهأ تاقبط ىلعأ مهو ؟ نامزلا كلذ لهأب نظي فيكف تاساجنلا نع افوصو

 اذه نوكي نأ سمأ هيلإ ةحاحاو زعأ مهدالب يف ءاملاو. نيملسملا ةعامج لضفأو نيدلا

 ءاملا دراوم يف طوغت نم ## هللا لوسر نعل دقو « هل مفاهتماو ءاملاب مهعينص

 اذه ؟ راذقألل ًاحرطمو ساحنألل ادصر هعبانمو ءاملا نويع ذختا نم فيكف هعراشمو

 نم رودح يف اهعضوم رئبلا هذه نأ لجأ نم اذه ناك امنإو «مهلاحب قيلي ال ام

 اهيقلتف اهلمحتو ةينقألاو قرطلا نم راذقألا هذه حسكت تناك لويسلا نأو « ضرألا

 = ماعم) به ... هريغي الو ءايشألا هذه ع وقو هيف رثؤي ال هترثكل ءاملا ناكو اهيف



 f۳ اهننسو ةراهطلا باتك

 نايقشمدلا ديلولا نب سابعلاو دلاخ نب دومحم انثدح (۲۱۷)

 دشار نع "خاص نب ةيواعم انبأ نيدشر انث دمحم نب ناورم انئدح :الاق

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق يلهابلا ةمامأ يبأ نع "دعس نبا

 :ملسو

 .هنولو همعطو هحير ىلع بلغ ام الإ « ءيش هسجنی ال ““ءاملا

 هفعض عم “هيلع فلتحاو ,فیعض وهو نيدشر هيف دانسإ اذه

 دمحم نب ناورم نع نمحرلا دبع نب ناميلس قيرط نم يطقرادلا هاورو
 نب صوحألا ةياور نم اضيأ هاورو ةمامأ يبأ نع نابوث نع :لاقف هدنسب

 هایلا رداصم فيظنت ىلع ًاضيأ نوصرحي اوناك مهنأ رهاظلاو : تلق (۷ ۱ ننسلا

 . هايملا كلت لامعتسا لبق ءايشألا هذه لثم نم

 نيعبرأو عبس ةنس تام <« ةرشاعلا راغص نم « ةقث « يقشمدلا يلع وبأ « يملسلا (۱)

 . ( ۲۳۲/۲ بيرقتلا ١ ق س د / نيتئامو

 نم ماهوأ هل قودص «يصمحلا نمحرلا دبع وبأ وأ ورمع وبأ يمرضحلا ريدح نبا (۲)
 بيرقتلا ) < مد / نيعبسلا دعب ليقو ةئامو نيسمخو نام ةنس تام « ةعباسلا

). 

 يصمحا «بسنلا ءاي مث ةزمه اهدعب ءارلا حتفو فاقلا نوكسو ميملا حتفب :يئرقملا (۳)

 ٤ خب / ةئالا دعب ةرشع ثالث :ليقو نامن ةنس تام «ةثلاثلا نم لاسرالا ريثك «ةقث

 .( 510/١ بيرقتلا )

 . ءاملا نإ : ظفلب ءاجف ةحام نبا ننس يف امأو "ه "و لصألا يف « ءاملا :اذكه (4)

 . افقوو اعفر (5)



 ورو و تابوت رم نب دشار نع هاورو « ةمامأ ابأ ال و نابوث رکذی ۸ الس رم دعس ب دشار رع مي

 اذإ ظفلب دمحم نبا ناورم نع رهزألا بأ قيرط نم "كردتسملا" يف مكاحلا

 . “يقهيبلا هاور هقيرط نمو ثيدحلا نيتلق ءاملا ناك

 ناميلس قيرط نم ٰيطقرادلا دنع هنأ : هلوق امهلوأ : رهظي اميف نامهو وزعلا اذه يف (۱)

 . مسالا اذع دحأ نطقرادلا دنع ثيدحلا اذه قرط يف سيل ذإ نمحرلا دبع نبا

 هذه ثيدحلا يطقرادلا قسي مل ذإ ( ةمامأ يأ نع نابوث نع ) :هلوق يناثلا مهولا

 يطقرادلا ننس رظنا . لقتسم قيرطب امهنم دحاو لك نع هدنع وه امنإو ةيفيكلا

 . (78 )١/ ريغتملا ءاملا باب « ةراهطلا باتك

 ننسلا يف يريصوبلا راشأ امك يقهيبلا دنع وهو هتنظم يف مكاحلا يف هدحأ ۸ (۲)

 (؟59 )١/ ةساجنلا هتريغ اذإ ريثكلا ءاملا ةساحن باب « ةراهطلا باتك : ىربكلا

 ثيدحلا : يقهيبلا لاقو ( 46 /۱) للعلا يف امك هلاسرإ متاح وبآ ححص ثيدحلاو

 نع هدنسب لقنو .. ًافالخ ةساجنلاب ريغت اذإ ءاملا ةساحن يف ملعن ال انآ الإ يوق ريغ

 ىوري ًاسحن ناك هحيرو هنولو ءاملا معط ريغت اذإ هنأ نم تلق امو " : هلوق يعفاشلا

 هيف مهنيب ملعأ ال ةماعلا لوق وهو هلثم ثيدحلا لهأ تبثی ال هجو نم 4 يبلا نع

 . ۲٠۰ /۱ ننسلا " ًافالخ



 ۰۵ اهننسو ةراهطلا باتک

 حضني مالغلا لوب باب (1۸)

 لسغي ةيراخا لوبو
 لاق :الاق دمحم نب يلع و ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح (۲۱۸)

 هللا یلص يبلا نأ :تلاق ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه انث عيكو

 .هلسغي ملو ءاملا هعبتأف "هيلع لابف يصب ملسو هيلع
 ىلعي وبأ هاورو «"”ذكه "هدنسم" يف ةبيش نب ركب وبأ هاور :تلق

 .هنتمو هدانسإب هركذف عيكو انث ىلعألا دبع انث يلصوملا

 انث "لقعم نب ىسوم نب دمحأ انثدح :(۱[ناطقلا نسحلا وبأ لاق]

 يبأ نبا فنصم يف وه امك تبثأ ام باوصلاو "لاق " ىلإ لصألا يف " لب " تفرحت (۱)
 . ۱۲۰ ١/ بوثلا بيصي ريغصلا يبصلا لوب يف باب « تاراهطلا باتك ةبيش

 نكل « رظن لحم هدنع وهف يريصوبلا هيلع تكس ثيدحلاو « ۱۲۰ ١/ هل فنصلا (۲)

 نع هيبأ نع ةورع نب ماشه قيرط نم وه لب نيحيحصلا لاحر ثيدحلا اذه لاجر

 دنع . هلسغي ملو هلوب هعبتأف ءاع اعدف هيلع لابف يصب يأ طي هنأ ... ةشئاع

 يف ملسمو ۰۳۲۵ ١/ نايبصلا لوب باب « ءوضولا باتك : حيحصلا يف يراخبلا

 هلسغ ةيفيكو عيضرلا لفطلا لوب مكح باب « ةراهطلا باتك : هل ظفللاو حيحصلا

 . بیرغ هيلع يريصوبلا توكسف ۰ ۲۳۷ ۱

 « يناطيربلا فختملاو « سبلا « ةحام نبا : تاطوطخم نم ديزم نيفوكعملا نيب ام (۳)

 . يقابلا دبع ةعبطو «سيرابب ةينطولاو

 نبال ةراهطلا يف وهو « ةرشع ةيناثلا نم يزلا هركذي مل « قودص «يئرقملا يرصملا (4)
 . ( ۲۷/١ بيرقتلا ) ق / ةحام

۶۰ 



 هيلع هللا یلص ينلا ثیدح نع ()يعفاشلا تلأس :لاق يرصلا نامیلا وبآ

 ؟دحاو اعیمج ناءالاو ةيراحجا لوب نم لسخیو مالغلا لوب نم شري ملسو
 مث مدلاو محللا نم ةيرابا لوبو نیطلاو ءالا نم مالغلا لوب نأل :لاق

 تقلح مدآ قلح ال ىلاعت هللا نإ :لاق « ال :تلق :لاق ؟تمهف :يل لاق

 لوب راصو نیطلاو ءاملا نم مالغلا لوب راصف ریصقلا هعلض نم ءاوح
 كعفن :لاق « معن :تلق ؟تمهف :يل لاق :لاق مدلاو محللا نم ةيراجلا

 تت |

 سيلو ضعب نود ةحام نبا ننس نم تاياورلا ضعب يف اذه

 . ةعومسملا ةياورلا يف

 نب ةماسأ انث ””يفنحلا ركب وبأ انث راشب نب دمحم انثدح (۲۱۹)
 هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ زرک مآ نع بيعش نب ورمع نع "دیز 5 : .f 1 5 6۵0 اب

 قرشع ةيناثلا نم لوبقم « نامقل وبأ يناسارخلا دلاخ نب هللا دبع نب دمحم (۱)

 نامیلا يبأ ةمجرت يف (۲۸۳/۱۲) بیذهتلا يف رجح نبا لاقو ( ۱۷۱/۲ بیرقتلا )

 . نامقل وبأ باوصلا

 سأر ءرصم لیزن « يكملا يعفاشلا هللا دبع وبأ يبلطملا سابعلا نب سيردإ نب دمحم (۲)

 نيتئامو عبرأ ةنس تام « نيتئاملا سر ىلع نيدلا رمأل ددحبا وهو «ةعساتلا ةقبطلا

 . ( ١47/9 بيرقتلا ١) 4م تح / ةنس نوسمخو عبرأ هلو

 عبرأ ةنس تام «ةعساتلا نم «ةقث «يريصوبلا هللا ديبع نب ديحملا دبع نب ريبكلا دبع (۳)

 . ( 9۱۵/۱ بيرقتلا ) ع/ نيتئامو
 ثالث ةنس تام «ةعباسلا نم «مهي قودص يندملا ديز وبأ مهالوم يثيللا وه )٤(

 . ( ٥۳/١ بيرقتلا ) 4م تح / ةئامو نیسهو



 ۶۷ اهننسو ةراهطلا باتک

 :لاق ملسو

 . لسغي ةيراجلا لوبو حضني مالغلا لوب

 دهاش هلو زرك مأ نم عمسي ۸ بيعش نب ورمع عطقنم دانسإ اذه

 بابلا يفو :لاق يذمرتلا و دواد وبأ هاور بلاط يبأ نب يلع ثيدح نم

 هللا دبع و حمسلا يبأو ثراحلا تنب ةبابلو بنيزو ةشئاعو سيق مأ نع

 يف يئاسنلا هاور حمسلا يبأ ثيدح تلق سابع نباو ىليل يبأو ورمع نب
 (۱)ی رغصلا

 ةبابل تیدحف یرحآ قرط نم تبث دق هنأ الإ يريصوبلا هيلإ راشآ امك ثيدحلا (۱)

 ننسلا يف دواد وبأو « (**9/5) قرط نم دنسملا يف دمحأ هحرخأ ثراحلا تنب

 باتك ةحام نبا و « )511/١( بوثلا بيصي يبصلا لوب باب ةراهطلا باتك

 يف مكاحلاو « )174/١( معطي ۸ يذلا يصلا لوب يف ءاج ام باب ةراهطلا

 يهذلا هقفاوو مكاحلا هححص ثيدح وهو 2 )١55/١( ةراهطلا باتك كردتسملا

 )١55/١1(. تاساجنلا ريهطت باب ةراهطلا باتك ةاكشملا يف امك ينابلألا هححصو

 ةيراحا لوب باب ةراهطلا باتك ىرغصلا يف يئاسنلا هحرخأ حمسلا يبأ ثيدحو

 (؟١/517) بوثلا بيصي يبصلا لوب باب ةراهطلا باتك دواد وبأو (۳۰/۱)

 يهذلا هقفاوو مكاحلا هححص دقو )١7/١( ةراهطلا باتك كردتسلا يف مكاحلاو

 اذه قرط رظناو )١55/1١( ةراهطلا باتك ةاكشملا يف امك كلذك ينابلألا هححصو

 . (۲۲۷/۱) ريبحلا صيخلتلاو (۱۲۰/۱) فنصملا يف ثيدحلا
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 يرهشلا ضوع.د قيقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۰۸

 دجسملا يف لوبلا مكح باب )۹۱

 ©7يراصنألا هللا ديبع نب دمحم انث یی نب دمحم انثدح (۲۲۰)
 انبأ ديمح يبأ نبا اندنع وه :ییی نب دمحم لاق "لذا هللا يبع نع ۳ ( ۱ انزنع a و07 1زملا

 يبلا ىلإ يبارعأ ءاج :لاق عقسألا نب ةلثاو نع "”يلذهلا حیللا وبأ

 :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص

 دقل :لاقف « ادحأ انايإ كتمحر يف كرشت الو ادمحمو ئمحرا مهللا

 يبلا باحصأ لاقف لوبي“ ”جشف لاق كليو وأ كحيو اًعساو '”ترظح

 نم «ةقث ‹ يضاقلا «يرصبلا يراصنألا هللا دبع نب قثلا نب هللا دبع نب دمحم وه (۱)

 . (۱۸۰/۲ بيرقتلا ) ع / نيتئامو ةرشع سم ةنس تام «ةعساتلا

 فارشألا ةفحت يف امك تبلا ام باوصلاو "يلهذلا هللا ديبع " لصألا يف عقو

 . 99/4١

 ق | ةعباسلا نم « ثيدحلا كورتم «يرصبلا باطخلا وبأ « ديمح يبأ نبا (۲)

 . ( ٥۳۲/١ بيرقتلا )

 ع / نيعستو نامت ةنس تام «ةثلاثلا نم «ةقث یلذما ةماسأ يبأ نبا (۳)

 . ( ٤۷١/۲ بيرقتلا )

 وهو رجحلا :رظحلا : (۲۰۲/۱) ناسللا يف روظنم نبا لاق اعساو ترجح يأ )٤(

 . عنمو رجح ارضح هيلع رضخو ... مرحلا: روظحاو ةحابإلا فالح

 . (440/۲ ةياهنلا) رظنا لوبيل هيلجر نيب ام قرفو جلفت يأ (5)



 ۶٩ اهننسو ةراهطلا باتک

 ۰ هيلع بصف ءام نم )لجسب اعدف هوعد

 هجرحأو سنا ثيدح نم لوبلا ةصق ىلع ناخیشلا قفتا :تسلق

 دانساو  ةريره يبأ ثیدح نم دمحأ مامالاو ننسلا باحصأو يراخبلا

 يبأ نع یوری :مكاحلا لاق يلذما هللا دیبع هيف عقسألا نب ةلثاو ثيدح

 (©9ثيدحلا ركنم :يراخبلا لاقو بئاجع حيلملا

 . (۳4۵/۲) ةياهنلا الاجس ىلع عمجيو ءام ىألملا ولدلا :لجسلا (۱)

 (۳۲ ۰۳۲۳/۱) دجسملا يف لوبلا ىلع ءاملا بص باب ءوضولا باتك :يراخبلا (۲)

 نم ده دنسم يف وهو (۲۳۹/۱) ةراهطلا باتك :ملسمو (44۹/۱۰)) رظناو

 . اهریغو (۱۱۰/۳) كلذك سنآ ثیدح

 باتک: يذمرتلاو (۲۳۹/۲) دنسلا يف دمحأو (۳۲۳/۱) ءوضولا باتک :يراخبلا (۳)

 باتک :دواد وبأو (۲۷۰/۱) ضرألا بيصي لوبلا يف ءاح ام باب ةراهطلا

 ةراهطلا باتک : يئاسنلاو ۰ (۲۱۳/۱) لوبلا اهبیصی ضرألا باب قراهطلا

 ؟لسغت فيك لوبلا اهبیصی ضرألا باب « ةراهطلا باتک : ةجام نبا و ۱۰/۱(۰)

۱۷۰/۱ . 

 . ۱۵۷ ص ریکانم ثيداحأ حيلملا يبأو ءاطع نع يوري :لخدلا يف لاق (4)

 نأ الإ يريصوبلا هيلإ راشأ ام هدانسإ يف بابلا ثيدحو ۰ (۳۷۷/۵) ریبکلا خیراتلا (ه)

 . هجيرخت يف ريشأ امك امهريغو نیحیحصلا يف تباث نعملا
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 رهشلا ضوع.د قيقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ٠

 اضعب اهضعب رهطي ضرألا باب (۷۰)

 نع ()يرکشیلا ليعامسإ نب ميهاربإ نع بيرك وبأ انئدح (۲۲۱)
 ةريره يبأ نع ("نایفس يأ نع "”نيصحلا نب دواد نع “ةبيبح يبأ نبا
 لاقف ؟ ةسحنلا قيرطلا أطنف دجسملا ديرن انا :هللا لوسر اي ليق :لاق

 : ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 ىلع قفتم ليعامإ نب ميهاربإ همساو ةبيبح يبأ نبا هيف دانسإ اذه
 هجولا اذه نم "هننس" يف دواد وبأ هاور ,لوهحب هنع يوارلاو « ”هفعض

 يدع نبا هاورو )روهط هل بارتلا ناف ىذألا مكدحأ ئطو اذإ :ظفلب
 . ""يقهيبلا هاور يدع نبا قیرط نمو * "ةحام نبا قیرط نم ظفاحلا 0 = 8 5 8 ۳

 . ( ۲۲/١ بیرقتلا ) ق / ةنماثلا نم « لاحلا لوهحب « لابنلا وه :لاقیو (۱)

 نم «فیعض «ندلا ليعامسإ وبأ مهالوم يلهشألا «يراصنألا ليعامسإ نب ميهاربإ (۲)

 . ( ۳١/١ بیرقتلا ) ق ت ف | ةئامو نیتسو سم ةنس تام «ةعباسلا

 نم «جراوخلا يأرب يمرو «ةمركع يف الإ «ةقث .ندلا نامیلس وبأ مهالوم يومألا (۳)
 .(۲۳۱/۱ بیرقتلا) ع( ةئامو نیئاللو سم ةنس تام «ةسداسلا

 .(4۲۹/۲بیرقتلا ) ع /ةثلاثلا نم «ةقث نامزق:لیقو «بهو هما ليق «دمحأ يبأ نبا ىلوم (4)

 ىلع قفتم يريصوبلا لوقف ۰ ٠١4 /۱ يلجعلاو دمحأ نع هقيثوت بيذهتلا يف لقن (5)
 . هفيعضت ىلع رثكألا معن « رظن لحم هفعض

 امك ينابلألا هححصو ۰ 7017 /۱ لعنلا بيصي ىذألا يف باب « ةراهطلا باتك (7)
 . ۲۸۹ /۱ عماجلا حيحص يف

 . ۲۳۹/۱ لماكلا (0

  ۸ (A)هدحآ .



 ۶ دنسو ةراهطلا بانک

 هيف عماجي يذلا بوثلا يف ةالصلا باب (۷۱)
 ىج نب نسحلا انث «قرزألا دلاخ نب ماشه انثدح (۲۲۲)

 سيردإ يبأ نع «هللا ديبع نب رسب نع « "”دقاو نب ديز انث « "”نيشحلا
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيلع جرح :لاق یادردلا يبأ نع ينالوخلا

 نيب فلاح دق هب اًحشوتم دحاو بوث يف انب ىلصف ءام رطقي هسأرو

 يف انب يلصت هللا لوسر اي :باطخلا نب رمع لاق فرصنا املف «هيفرط
 :لاق ؟دحاو بوث

 . تعماح دق هيفو «هيف يلصأ معن

 هفعض ىلع روهمجلا قفتا ىج نب نسحلا هيف دنسإ اذه

 )يئاسنلاويذمرتلاو دواد وبأ هاور ةبيبح مأ ثیدح نم دهاش نتمللو

 نم هلصأ يطالبلا ,يقشمدلا «نون مث ةحوتفم مث ةمومضم نیتمجعع :يشخلا وه (۱)

 ق دم / ةئامو نیعستلا دعب تام ,قنماثلا نم «طلغلا ريثك قودص «ناسارح

 . (۱۷۲/۱ بیرقتلا )

 . ( ۲۷۷/۱ بیرقتلا ١ ق س د خ / ةسداسلا نم « ةقث « يقشمدلا يشرقلا (۲)

 . ۳۲۰ /۲) بیذهتلا يف لیق ام رظنا (۲)
 باتک : دواد وبأو ۳۵(  /۱) بوثلا بيصي يلا باب « ةراهطلا باتک : يئاسنلا )٤(

 يف هدجأ ملو (۲5۷ /۱ ) هيف هلهأ بيصي يذلا بوثلا يف ةالصلا باب « ةراهطلا

 ةالصلا باب « اهننسو ةراهطلا باتك : يف ةحام نبا هجرخأو « يذمرتلا نم هناظم

 هديؤيو تاقث مهلك هلاجر ثيدح وهو « (۱۷۹ /۱) هيف عماجي يذلا بوثلا يف
 . هدعب ثيدحلا كلذك
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 رهشلا ضوع.د قيقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۷۲

 سنا ثيدح نم يئاسنلاو يذمرتلا هاورو )
 فسوی نب ىحي انث « ییج نب محم انثدح (۲۲۳)

 هللا ديبع نب ناميلس انث "”نامثع نب دمحأ انثدحو ح (يمزلا

 نب كللا دبع نع “ورمع نب هللا ديبع انث :الاق ىقرلا

 ملسو هيلع هللا ىلص يبلا لجر لأس :لاق «ةرم نب رباج نع ”ريمع

 هيف ىري نأ الإ معن :لاق ؟هلهأ هيف ٍنأي يذلا دحاولا بوثلا يق يلصي

 انث "هدنسم" يف يلصوملا ىلعي وب هاور تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه

 .هركذف رمع نب هللا ديبع انث لیمز يبأ نب دلخم

 )١( يريصوبلا وزع نكامأ نم هناظم يف هدحأ مل .

 ةعيرك يبأ نبا :هل لاقي .دادغب ليزن «ناسارخلا «ةليقثلا ميملاو يازلا رسكب :يمزلا (۲)

 بيرقتلا ) ق خ/ نيتئامو نيرشعو عضب ةنس تام «ةرشاعلا رابك نم «ةقث

20۲۲ 

 ىدحإ ةنس تام «ةرشع ةيداحلا نم ققن «يفوكلا هللا دبع وبأ «يدوألا ميكح نبا (۳)

 . ( 17١/١ بيرقتلا ١ ق س م خ / نيتئامو نيتسو

 )٤( بيرقتلا ) ق ت/ ةرشاعلا نم « يوقلاب سيل « قودص «يقرلا بويأ وبأ ۳۲۸/۱(.

 تام «ةنماثلا نم « مهو اعر هيقف ةقث ءيدسألا بهو وبأ « يقرلا ديلولا يبأ نبا (5)

 . ( ٥۳۷/١ بيرقتلا ) ع | ةئامو نينامث ةنس

 ؛سلد اعرو « هظفح ريغت «هيقف ةقث «يقوكلا «يدع نب فيلح «يمحللا ديوس نبا (1)

 . ( 57١/١ بیرقتلا) ع (/ ةئامو نيثالثو تس ةنس تام قثلاثلا نم



 4۳ اهننسو ةراهطلا باتك

 نيفخلا ىلع حسلا يف ءاج ام باب (۷۲)

 )ءاوس نب دمحم انث «'يثيللا یسوم نب نارمع انثدح(۲۲4)

 ىأر هنأ رمع نبا نع «عفان نع «بويأ نع « ° ةبورع يبأ نب ديعس انبآ
 اعمتجاف .كلذ نولعفتل مكنإ :لاقف نيفخلا ىلع حسمي وهو كلام نب دعس

 لاقف «نيفخلا ىلع حسملا يف يخأ نبا تفأ :رمعل دعس لاقف . رمع دنع

 :رمع

 ال انفافخ ىلع حسمن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم نحنو انك

 ىن :لاق ؟طئاغلا نم ءاج ناو :رمع نبا لاقف « اسأب كلذب ىرن

 اذه ريغب يراخبلا حيحص يف وهو «تاقن هلاجر دانسا اذه

 ق س ت | نيتئامو نيعبرألا دعب تام « ةرشاعلا نم « قودص « يرصبلا رمع وبأ (۱)

 . ۸٥/۲( بيرقتلا )

 «قودص « فوفکلا «يرصبلا باطخلا وبأ ,ةدحومو نونب :يربنعلا «يسودسلا (۲)

 ق س ت دحخ م خ/ ةئامو نینائو عضب ةنس تام ةعساتلا نم «ردقلاب يمر

 .( 1١8/5 بیرقتلا )

 ريثك هنکل «فيناصت هل ظفاح ةقث «يرصبلا رضنلا وبأ « مهالوم يركشيلا نارهم (۳)

 تس ةنس تام « ةسداسلا نم ةداتق يف سانلا تبثآ نم ناک و « طلتحاو «سيلدتلا

 . (۳۰۲/۱ بيرقتلا ) ع / ةئامو نیس و عبس لیقو

 /ط ةجام نبا ننس :رظنا « تبثآ ام باوصلاو « ًارصتخم "ه" و لصألا يف عقو )٤(

 ۰۱۸۱ /۱ يقابلا دبع



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۱ ٤

 دمحم هنع یور دقف هرحآب طلتحا ناو ةبورع يبأ نب دیعسو "قایسلا

 (طالتحالا لبق ءاوس نبا

 نبا رشب و ءروصنم نب یلعم انن «یییی نب دمحم انثدح (۲۲۵)

 نب كاحضلا نع ؛"”نانس نب ىسيع نع «سنوي نب ىسيع انث :الاق «مدآ 0١
3 0 78 1 ۳ 

 هللا لوسر تيار :لاق ىسوم يبأ نع“ !بزرع نب نمحر لا دبع

 نع تباث نيفخلا ىلع حسملاو ‹ ۳۰۵ ١/ نيفخلا ىلع حسملا باب « ءوضولا باتك )١(
 . يراخبلا نم عضوملا اذه يف ةريغملا ثيدح رظناو « كيو هللا لوسر

 رمع بقانم باب ن ةباحصلا لئاضف باتك : هريغب انورقم يراخبلا يف هتياور (۲)
 دقو « 45١ ص حاضیالاو دييقتلاو « 1١5 ص يراسلا يده : رظناو « ۲ ۷

 دقف يقابلا دبع /ط امأ  بابلا اذه تحت مميتلا باب ىلإ ثيداحألا يريصوبلا ركذ

 نيبروجلا ىلع حسملا يف ءاج ام باب " باب تحت ۲۲۵ مقر ثيدحلا اهيف قيس

 ميقملل حسملا يف تيقوتلا يف ءاج ام "باب تحت ۲۲۸ مقر ثيدحلاو " نيلعنلاو

 نأ عم " ةمامعلا ىلع حسملا يف ءاج ام باب " تحت ۲۲۹ مقر ثيدحلاو "رفاسلاو

 تنيب امك هلحم ف هتعضوف هلحم ريغ يف يريصوبلا دنع ءاج ريحألا ثيدحلا اذه

 . هيلع مالكلا يف كلذ

 / ةسداسلا نم «ثيدحلا نيل «ةرصبلا ليزن « ئيطسلفلا « نانس وبأ يفنحلا

 ۱ . ٩۸/۲( بیرقتلا ) ت س دق خب

 وب ءاّميم لدبت دقو ءةدحوم مث يازلا حتفو ءارلا نوکسو ةلمهلا حتفب :بزرع نبا (4)
 ةئامو سه ةنس تام « ةثلاثلا نم «ةقث «يناربطلا ةعرز وبآ وأ نهرلا دبع

 . ( ۳۷۳/۱ بیرقتلا) ق تدق /

 ةفحت يف وه امك تبثأ ام باوصلاو " نامثع نب كاحضلا " لصألا يف عقو دقو

 رک ۳

 = يراخبلل ريبكلا خيراتلاو (۱۷ /۲) لامكلا بیذقو «(4۲۰/) فارشألا



 4١6 اهننسو ةراهطلا باتك

 ىلعملا لاق 2”( نيلعنلاو) نيبروحلا ىلع حسمو ًاضوت ملسو هيلع هللا ىلص
 .نيلعنلاو :لاق الإ هملعأ ال :هثیدح يف

 ۸ و يموقملا نع يدابأ دسألا ةياور يف ثيدحلا اذه :يزملا لاق

 ىسيعو ")یسوم يبأ نم عمسي مل كاحضلا :تلق ؟”مساقلا وبأ هركذي

 . “هب جتحي ال فيعض نانس نبا

 دیبع نب رمع ان یمن نب هللا دبع نب دمحم انثدح (۲۲۲)
 كلام نب سنأ نع يناسارخلا ءاطع نع «ىثملا نب رمع انث .يسفانطلا
 :لاقف رفس يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم تنك :لاق

 . (459 )٤/ متاح يبأ نباو ("4/*9) =

 دبع /ط و « 470/5 فارشألا ةفحت يف تتبثأو لصألا نم نيتفوكعملا نيب ام طقس (۱)

 ٠۸١. /۱ يقابلا

 . 17١( /5) فارشألا ةفحت (۲)

 ىلع حسملا باب « ةراهطلا باتك : هننس يف دواد وبآ مهنم : ريثك اذهب لاق (۳)

 يف فلاخو « 459 /4 ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نباو « ۱۱۳ /۱ نييروجلا

 . ۳۳۳ /4 ريبكلا خيراتلا يف امك يراخبلا كلذ

 يليقعلل ريبكلا ءافعضلاو ۰ ۲۱۲/۸ بيذهتلا رظنا « هفيعضت ىلع روهمجلا )٤(
 دمحم خيشلا ًايفاو احب نيلعنلاو نيبروجلا ىلع حسملا ةلأسم ثحب دقو «( ۳۸۳ /۳)
 حسملا "ةامسملا مهنم لوألا ةلاسر يف ينابلألاو ركاش دمحأو يمساقلا نيدلا لامج

 ءاورإ اذكو « رظنتلف امهيلع حسملا زاوج ىلإ اوهتناو " نيلعنلاو نيبروجلا ىلع
 . ۱۳۷ /۱ ليلغلا



 ب[
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 ىلعي وبأ هاور زاربلل دعابتلا باب يف ثيدحلا اذه ىلع مالكلا مدقت

 .هركذف ديبع نب رمع انث ءالعلا نب دمحم ان يلصوملا

 نب سابعلا نب نميهملا دبع انث «ىدملا بعصم وبأ انثدح (۲۲۱۷)

 هفعض نميهملا دبع نأو ثيدحلا اذه ىلع مالكلا مدقت :تلق

 ؟ةفیذح و © هللا دبع نب ریرج ثيدح نم نيحيحصلا يف هلصأو «"”روهمجلا

 تباث نتملا نكل فيعض ثلا نب رمع هيف ثيدحلا اذهو ۵ مقر ثيدحلا رظنا (۱)

 .هدعب ثيدحلا ىلع مالكلا رظنا . هلل دمحلاو

 دبع ةعبطو ةيدنملا ين عقوو كشلا ىلع ۱۳۰ /4 فارشألا ةفحت و لصألا يف اذكه (؟)

 . فطعلاب ۱۸۲ /۱ يقابلا

 . دانسالا ىلع ملكت هنأ هدارمو (11) مقر ثيدحلا رظنا (۳)

 :ملسمو ۰ 4۹6 /۱ فافخلا يف ةالصلا باب « ةالصلا باتک : يراخبلا دنع یر

 معن :لاقف ... ملسم دنع هیفو ۲۲۸ /۱ نيفخلا ىلع حسلا باب « ةراهطلا باتک

 ةناوع يأ دنع وهو ... هیفخ ىلع حسمو أضوت مث « لاب 8# هللا لوسر تيأر

 لاقو « ١/ ١75 ءاورإلا يف ينابلألا هركذ دمحأو ةحام نبا و يذمرتلاو يئاسنلاو

 . ةتسلا هجرحآ : ١57( /۱ ) ةياورلا بصن يف

 ادعاقو ًامئاق لوبلا باب ءءوضولا باتك :حسملا ركذ نود يراخبلا دنع (ه)

 :ملسم دنعو عضوملا اذه يف ثيدحلا ىلع رجح نبا مالك رظناو ۰۳۲۸ /۱)

 ب ةفحتلا يف يزملا هل زمرو (۲۲۸/۱) نيفخلا ىلع حسملا باب ,ةراهطلا باتك
 . ٩۳۲/۳ (ع)



 ۰۷ اهننسو ةراهطلا باتک

 .)ةبعش نب ةريغملا ثيدح نم ملسم يفو . مهریغو
 انت :الاق فاوصلا لاله نب رشب و راشب نب دمحم انثدح (۲۲۸)

 نع )دلخ يبأ رجاهلا نع ("یفيقثلا دیحا دبع نب باهولا دبع

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ هيبأ نع © ةركب يبأ نب نهرلا دبع
 ىلع حسمي نأ اءوضو ثدحأ مث «هيفخ سبلو أضوت اذإ رفاسملل صخر

 . ةليلو اًموي ميقمللو «نهيلايلو ماي ةثالث هيفح
 مو عامسلا يف سيل ثيدحلا اذه :فارطألا يف يزملا لاق :تلق

 هنتمو هدانسإب هركذف باهولا دبع نع ددسم هاورو .""مساقلا وبأ هركذي

 باتك : حيحصلا يف كلذك يراخبلا دنع وهو ۲۲۸ /۱ ةراهطلا يف ملسم دنع (۱)

 ۰۱۳۵ ١/ ءاورإلا يف هجیرخت رظناو ۳۰۰ ١/ نيفخلا ىلع حسملا باب «ءوضولا

 يلع يبأ ظفاحلا دنع رحآ قيرط نم ءاج لهس ثيدحو ۰۱۱۳ ١/ ةيارلا بصنو

 بصن يف يعليزلا هركذ .. نيحيحصلا طرش ىلع دانسإ اذه : هيف لاقو نكسلا نبا

 . ۱۱۷ ١/ ةيارلا

 عبرأ ةنس تام « ةنماثلا نم « نينس ثالثب هتوم لبق ريغت « ةقث « يرصبلا دمحم وبأ 68

 . ( 518/١ بيرقتلا ) ع / ةئامو نيعستو
 / ةسداسلا نم « لوبقم «فاكلاو ةدحوملا حتفب : تاركيلا لوم « دلخم وبأ (۲)

 . ( ۲۷۸/۲ بيرقتلا) ق س ت

 نيعستو تس ةنس تام « ةيناثلا نم « ةقث « يفقثلا ثراحلا نب عيفن : ةركب يبأ نبا )٤(

 . 474/١( بيرقتلا) ع /

 /ط يف دوجومو يمظعألا /طو "ه" نم طقاس وهو « ۵۳ ٩/ فارشألا ةفحت (ه)

 . ۱۸۶ /۱ يقابلا دبع



 لعفی ال ةركب وبآ ناک و امهیلع حسمب نأ هیفخ سبلو رهطت اذإ :دازو

 )هیفح عزن ًاضوتف ثدحأ اذإ كلذ

 دواد انث ءدمحم نب سنوي نع «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انئدح (۲۲۹)

 يبأ نع «يدبعلا ""ديز نب دمحم انث « تارفلا يبأ نبا

 ناملس تيأر :لاق “ناحوص نب دیز لوم ملسم يبأ نع (؟حیرش

 نأ ناملس هرمآف ءوضولا يف هيفخ عزني نأ ديري الجر ىأرو يسرافلا

 :ناملس لاقو هرعشو هتمامعو هیفخ ىلع حسم

 "ناف" لصألا يف عقوو « ۲۲ ص نيفخلا ىلع حسملا باب « ةريخلا فاحتإ :رظنا )١(

 . فاحتالا نم حيحصتلاو "ةركب وبأ ناكو " لدب

 فورعم قودص : يحاسلا لاقو « متاح وبأ هفعض « دلخم نب رجاهلا هيف ثيدحلاو

 نازیلا رظنا تاقثلا يف نابح نبا هرکذو . ءيشب لوهج : هيف لاق نم سیلو

 وهو «لوبقم : بیرقتلا يف رجح نبا هنع لاقو ۰۳۲۳ /۱۰ بیذهتلاو ۶

 حیحصلا يف ملسم جرخأ دقف هریغو ملسم يف تباث علل نکل ملع هللاو لدع لوق
 ل يلع ثيدح (۲۳۲/۱) نيفخلا ىلع حسلا يف تیقوتلا باب « ةراهطلا باتک

 امویو رفاسملل نهيلايلو مايأ ةئالث كي هللا لوسر لعج ... هیفو  هنع هللا يضر
 ةاكشم يف امك ينابلألا هنسح اذغو رجاهلا ثيدحل رباج اذهو ميقملل ةليلو

 . )١75/١( ةيارلا بصن رظناو (۱۲۱/۱) حيباصملا

 . ( 5514/١ بيرقتلا ) ق س ت خ /ةنماثلا نم « ةقث « يزورملا يدنكلا (۲)

 ةسداسلا نم «لوبقم ورم يضاق يرصبلا يمرجلا وأ يدنكلا وأ يدبعلا يلع نبا (5)

 . ( ٠١١/۲ بيرقتلا ) ق/ صولقلا يبأ نبا وه :لاقي

 )٤( بيرقتلا) ق/ «ةسداسلا نم «لوبقم« يدبعلا ملسم يبأ نع حيرش وبأ 4۳4/۲ (.

 . ( ٤۷۳/۲ بيرقتلا ١) ق/ «ةئلاثلا نم « لوبقم (م)



 ء4 اهننسو ةراهطلا باتك

 . "ساقلا وبأ هركذي ملو عامسلا يف سيل :فارطألا يف يزلا لاق

 تارفلا يبأ نب دواد نع هدنسم يف يسلايطلا دواد وبأ هاور :تلق

 نب رشب نع هدنسم يف رمع يا نب یی نب دمحم هاورو «هرکذف
 . تأ هقايسو هنتمو هدانسإب هركذف تارفلا يبأ نب دواد ان :يرسلا

 دعب" هيف عماجي يذلا بوثلا يف ةالصلا باب يف ثيدحلا اذه يريصوبلا قاس (۱)

 ارخأتم يقابلا دبع دنع ءاج دقو ةبسانملا ثيح انه هترحأو «(۲۲۳) مقر ثيدحلا

 . "ةمامعلا ىلع حسملا يف ءاج ام باب تحت كلذك

 رجح نبا لاق يمظعألا "ط" نمو " ه" نم طقاس وهو (70/4) فارشألا ةفحت (۲)
 يف ةحام نبا دنع نودعس ةياور يف هتيأر دقو .. « (75/4) ةفحتلا ىلع هتكن يف

 دقو هريغ ةياور يف اهرأ ۸ ةراهطلا يف ثيداحأ ةدع اهيفو ةدوحوم ةحيحص ةخسن

 . هللا نوعب اهنكامأ يف اهتعبتت

 . (۲۰۰) مقرب دوبعملا ةحنم (۲)

 ۰۲۲۲ ص نيفخلا ىلع حسملا باب ةريخلا فاحتإ (4)
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 ةدحاو ةبرض ممیتلا باب (۷۳)

 ()رجرلا دبع نب ديمح انث «ةبيش يبأ نب نامثع انثدح (۲۳۰)

 نب هللا دبع الأس امهنأ "”ليهك نب ةملس و مكحلا نع «ىليل يبأ نبا نع

 :لاقف ؟ممیتلا نع وأ يبأ

 هيديب برضو ءاذكه لعفي نأ ارامع ملسو هيلع هللا ىلص ينلا رمأ

 «ةقث يفوكلا فوع وبأ ةفيفح ةزمه دعب ءارلا مضب يساؤرلا نمحرلا دبع نب ديمح نبا (۱)
 ع | اهدعب ليقو «ةئامو نيعست ليقو نينامثو عست ةنس تام «ةنماثلا نم

 .( 7١7/١ بيرقتلا )

 . (۳۱۸/۱ بيرقتلا ) ع/ ةعبارلا نم «ةقث « يفوكلا ىيحي وبأ يمرضحلا (۲)

 (۲۸۰/4) فارشألا ةفحتو (۱۸۸/۱) يقابلا دبع "ط"و "ه" و لصألا يف اذكه (5)

 ىزبأ نبا نع رذ نع مكحلاو ةملس حيحصلا امن :لاقو « ةعرز وبأ هلاق ًاطح وهو

 نم أطخلا اذه لعلو (۱۲/۱) للعلا يف متاح يبأ نبا هركذ كي ييلا نع رامع نع
 ةفحت يفف أطخلا اذه لثم هل عقو دقو هلجأل فعض ائيش هظفح يف ناف ىليل يبأ نبا

 اثيدح ةملس نع ندفأ :تلقف ادمحم تيتأ :ةبعش لاق "... (۱۹۰/۷) فارشألا

 حبصأ اذإ لوقي ناك هنأ 88 يبلا نع قوأ يبأ نبا نع ثدحف 8 يبلا نع ادنسم

 وأ يبأ نبا نم عمسأ مل : لاقف كلذ تركذف ةملس تيتأف :ةبعش لاق ثيدحلا ...

 . " اعيش اذه يف هک يبلا نع

 عحار حاضيإلا ةدايزلو ىزبأ نباب قو يبأ نبا ىليل يبأ نبا ىلع سبتلا هنأ رهظيف

 ننس رظناو ۱۳۳ص يئاسنلل ةليللاو مويلا لمعو ةفحتلا نم قباسلا عضوملا

 هذه ةحام نبا قيرط ركذي ملو رامع ثيدح قرط داحأف عمج دقف يقهيبلا

 نيفكلاو هجولل مميتلا باب مميتلا باتك يراخبلا حيحص رظناو (۲۸۰/۱)

 )۱/٤٤٤( رامع ثيدح قرط نم افرط قاس ثيح .



 AA اهننسو ةرا باتک

 لاقو «هیدیو :مكحلا لاق ههحو ىلع حسمو ءامهضفن مث ضرألا ىلإ

 .هيقفرمو :ةملس

 يبأ نب نهرلا دبع نب دمحم همساو ىليل يبأ نبا هيف دانسإ اذه
 نم نيحيحصلا يف مميتلا ةيفيك لصأو هظفح لبق نم فعض دقو ىليل

 وأ يأ نبا نع ليهك نب ةملس نع شمعألا نع عيكو نع هفنصم

 . هركذف هيبأ نع

 (۲۸۰ /۱) مميتلا باب « ضيحلا باتك :ملسمو « قباسلا نطوملا يف يراخبلا دنع (۱)

 حسمت مث خفنت مث ضرألا كيديب برضت نأ كيفكي ناك امنإ » ... ملسم دنع هيفو

 «... كيفكو كهحو امه

 نبا نع ليهك نب ةملس : ۱۵۹ ١/ فنصملا يف دوجوملاو يريصوبلا ركذ اذكه (۲)

 همحر  يريصوبلا نم مهو هلعلف «حيحصلاو روهشلا ىلع ... هيبأ نع ىزبأ
 . امهريغو هيلإ ريشأ امك نيحيحصلا يف تباث ثيدحلا نتمو هللا



1۱:۲ 

 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 فاخیف هبیصت ةحارطا يف ءاج ام باب )۷٤(

 استغی نأ هسفن ىلع

 نأ ربخي سابع نبا تعم ؟"حابر يبأ نب ءاطع نع يعازوألا انث «نیرشعلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع هسأر يف حرج هباصأ الحر

 يبلا كلذ غلبف تامف زکف لستغاف لاستغالاب رمأف «مالتحا هباصأ مث

 :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص

 .لاؤسلا ””يعلا ءافش نكي مل وأ «هللا مهلتق هولتق

 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ انغلبو :ءاطع لاق

 .)حارحبا هباصأ ثيح هسأر كرتو هدسح لسغ ول

 . *"لسرم ءاطع نع يعازوألا : يطقرادلا لاق .عطقنم دانسإ اذه

 تام « ةئلاثلا نم « لاسرإلا ريثك هنكل « لضاف ن هيقف ةقث ,يكلا مهالوم يشرقلا (۱)

 هنم كلذ نكي مو « هرحآب ريغت هنإ :ليقو « روهشملا ىلع ةئامو ةرشع عبرأ ةنس

 . ( ۲۲/۲ بیرقتلا) عا

 اًرك زكي ٌرك دقو « دربلا سفن وه :ليقو « دربلا ةدش نم دلوتي ءاد :زازكلا (۲)

 . (۱۷ ٤/ ةياهنلا )

 . ۳۳۶/۳ ةياهنلا ) . لهجلا :يعلا (۲)

 هتباصأ ثیح هسأر كرتو هدسح لسح ول » : يعازوالا قیرط نم ظفل يف ءاح )٤(

 ۱٩۱(. /۱) يطقرادلا ننس : رظنا « هأزجأ حارجلا

 حارجلا بحاصل ممیتلا زاوج باب « ةراهطلا باتک : يطقرادلا ننس يف دوجولا (5)



 YY} اهننسو ةراهطلا باتك

 بيعش نب دمحم انث يكاطنألا مصاع نب رصن نع دواد وبأ هاور

 الإ «هنتمو هدانسإب هركذف حابر يبأ نب ءاطع نع هغلب هنأ يعازوألا ينربحآ

 يقابلاو ءاطع هداز ام ركذي مو « زكف :لقي مو . هسأر يف :لقي مل هنأ

 ”(نب ديلولا ) هيلع هعبات دقو يعازوألا ىلع هيف فلتخاو هوجن
 نباو هحيحص يف ةميزخ نبا هاور « ءاطع همع نع حابر يبأ نب هللا ديبع

 ."هب همع نع حابر يبأ نب هللا ديبع نب ديلولا قيرط نم مكاحلاو دوراخبا 0 م ا

 هنع : ليقو « ءاطع نع هنع : ليقف يعازوألا ىلع فلتحا : هلوق . ۱۸۸ /۱) <

 . باوصلا وهو و يبلا نع ءاطع نع هرحآ يعازوالا لسرأو « ءاطع نع يغلب
 نبا ةياور يه : يطقرادلا مالك احضوم (۱4۷ /۱) صيخلتلا يف رجح نبا لاق

 امهنيب نأ اركذو ةعرز وبأو متاح وبأ ءاطع نم يعازوألا عامس مدعب مكحو . ةجام

 يبأ نبال للعلا : رظنا . نيرشعلا يبأ نبال ةياور يف ءاج امك ملسم نب ليعامجإ

 . ۱4۷ ١/ ريبحلا صيخلتلاو ۳۷ /۱ متاح

 . (۲4۰/۱ ) ممتي حورحملا يف باب « ةراهطلا باتك : ننسلا (۱)

 رظناو « تبث ام حيحصلاو « أطخ وهو "مه" و لصألا نم نيسوقلا نيب ام طقس (۲)
 . هدعب ةيشاحلا

 نباو « ۱۲۸ مقر ٩۲ ص مميتلا باب « ةراهطلا باتك : ىقتنملا يف دوراجلا نبا (۲)
 باتك : نابح نباو ۰۱۳۸ ١/ مميتلا « ةراهطلا باتك : حيحصلا يف ةعزخ

 باتك : كردتسملا يف مكاحلاو دراولا يف امك 7 ١/ مميتلا باب « ةراهطلا

 هيلإ راشأ ام هيف ثيدحلاو « )١/ ١55( يهذلا هقفاوو « هححصو « ةراهطلا

 ننسلا يف امك ئطقرادلا هفعض ديلولا هيف ديلولا ثيدحو « عاطقنالا نم يريصوبلا

 هللا ديبع نب ديلولاو" : ١47/١ صيخلتلا يف لاق رجح نبا نأ ريغ ۰ (۱۹۰/۱)

 = هلو «مکاحلا حيحصت مدقت دقو « " اذه هئيدح ححص نم هاوقو « ييطقرادلا هفعض



 ي رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 اضوتی تح بنجا ماني ال لاق نم باب (۷۵)
 (۲)ةالصلل هءوضو

 زیزعلا دبع انث « نامثع نب دمحم ينامثعلا ناورم وبآ انثدح (۲۳۲)

 نع ؟)بابح نب هللا دبع نع “داملا نب هللا دبع نب ديزي نع دمحم نبا

 هرمأف « ماني نأ ديريف ليللاب ةبانجلا هبيصت ناك هنأ يردخلا ديعس يبأ

 . ماني مث أضوتي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نم نيحيحصلا يف دهاش هلو« تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه

 ۰ 6 2 ذ 0 0 )6( ه ء 5
 هفنصم يق ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاورو < رمع نبا نع عفان ثيدح

 )٠۱۹۰/۱( ةراهطلا باتك : یطقرادلا ننس : رظنا ) اهديناسأب سأب ال دهاوش =

 . (157/1) حيباصملا ةاكشم يف امك ينابلألا هنسح اهلحألو

 طقسو « يقابلا دبع .ط ةجام نبا ننس ةطوطخمو "ه " يف بابلا اذه ءاج اذكه )١(

 بابلا ثيداحأ نمض 2777 ثيدحلا ءاجف «ةيرصملا بتكلا راد ةخسنو لصألا نم

 . تبثأ ام باوصلاو «هيف قباسلا

 ةئامو نيثالثو عست ةنس تام « ةسماخلا نم « رثكم ةقث «يندملا هللا دبع وبآ « يثيللا (۲)

 . 51/١"( بيرقتلا) ع /

 ع | ةئاملا دعب تام «ةثلاثلا نم «ةقث «يندملا مهالوم يراخبلا يراصنألا (۲)

 .( 5١7/١ بيرقتلا )

 ماني مث ًاضوتی بنجلا بابو ۰ بنجلا مون باب « لسغلا باتك : يراخبلا يف یر

 = :يئاسنلاو (۲4۸ /۱) بنجلا مون زاوج باب « ضیا باتك :ملسمو «(۳۹۲/۱)



 ۰۲۵ اهننسو ةراهطلا باتک

 ثيدح نمو رسای نب رامع ثيدح نمو سوأ نب دادش ثيدح نم

 . ) بلاط يبأ نب يلع

 باوبأ : يذمرتلاو ۳۲/۱) ماني نأ دارأ اذإ بنجلا ءوضو باب « ةراهطلا باتك =

 . )١/ 5١5( ماني نأ دارأ اذإ بنجلل ءوضولا يق ءاج ام باب « ةراهطلا

 نأ ديري بنجلا يف باب « تاراهطلا باتك :فنصملا يف اهريغو ثيداحألا هذه رظنا (۱)

 . 1۲ ۱ 25٠/١ ماني وأ لكأي



 ب[

 رهشلا ضوع.د قيقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم 5

 ةبانج ةرعش لك تحت باب (۷۰)
 يبأ نب ةبتع ئثدح ةزمح نب یی انث «رامع نب ماشه انثدح (۲۳۳)

 ينلا نأ يراصنألا بويأ وبأ ؟"یئدح «عفان نب ةحلط ثدح ميكح

 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 امل ةرافك ةنامألا ءادأو «ةعمجلا ىلإ ةعمجلاو ءسمنخلا تاولصلا

 ةرعش لك تحت ناف ةبانحلا لسغ :لاق ؟ةنامألا ءادأ امو :تلق . امهنيب

 . ةبانج

 بويأ يبأ نم عمسي مل عفان نب ةحلط ؛لاقم هيف دانسإ اذه

 نبا ةحلط ناف ؛رظن متاح وبأ هلاق اميفو «هيبأ نع متاح يبأ نبا هلاق

 ةَمه تلازف ثيدحتلاب حرص دقف ")سیلدتلاب مكاحلا هفصو ناو عفان

 نباو رازبلاو يئاسنلاهقثوةقث وهو . ؟*سيلدتلا

 وهو يزورملل ةالصلا ردق ميظعتو « يقابلا دبع .ط و "ه" و لصألا يف اذكه )١(

 :متاح وبأ لاق امك عطقنم ثيدحلا نأ كلذو « ميكح يبأ نب ةبتع نم هلعلو أطخ

 . ۱۰۰ ص ليسارملا باتك (۲)

 هركذو « ٥( /۱) كردتسلا يف امك هثيدح ححصو « ۱۰۳ ص ثيدحلا مولع (۳)

 هريغو يطقرادلا هفصو هنأ ركذو نيسلدملا تاقبط نم ةثلاثلا ةقبطلا يف رجح نبا

 . (۲۸ ص نيسلدملا تاقبط ) كلذب

 ربلا دبع نب رمع وبأ لوقي سیلدتلا فصو مهضعب هيلع قلطأ ناو « عاطقنا اذه )٤(

 يف هنم ملس ءاملعلا نم ادحأ ملعأ اقف ًاسيلدت اذه ناك ناف : قالطإلا اذه ًاركنم



 “RAA اهننسو ةراهطلا باتك

 فلتخ ميكح يبأ نب ةبتعو « ةعبرألا ننسلا باحصأو يدع
 ةزمح نب یی ان ةجراخ نب مثيهلا انث هدنسم يف عينم نب ده هاور )هيف

 يراصنألا بويأ وبأ ئدح عفان نب ةحلط يثدح ميكح يبأ نب. ةبتع نع

 ةريخألا ةلمحبا هنم يذمرتلاو دواد وبأ یورو .هنتمو (*هدانساب هركذف

 ؟!ةریره يبا ثيدح نم

 ناف ناطقلا ديعس نب یییو جاجحلا نب ةبعش الإ مهللا « هئيدح يف الو رهدلا ميدق =
 ۰۱۰ ١/ ديهمتلا) ... ةبعش اميسال اذه نم ءيش امه دحوي سيل نيذه

 دقو . بويأ يبأ نم عمسي مل : متاح يبأ نبا لاق امك ةحلط ذإ ؛ عطقنم ثيدحلاف

 . ًاثيدح ۸۸ لبق ١45 مقر ثيدحلا يف هللا همحر  هسفن يريصوبلا كلذ ررق

 يف وه :رازبلا لاقو . هب سأب ال : يدع نبا لاقو . سأب هب سيل :يئاسنلا لاق (۱)
 . (۲۷ /۰) بيذهتلاو ١( 4775 /4) يدع نبال لماكلا : رظنا . ةقث هسفن

 هثیدح مهحارخإ ىلإ ريشي هلعلو مدقت امك يئاسنلا ادع هل مهقیئوت دجأ مل (۲)

 دنع هريغب ًانورقم ةعامجلا هل جرحا دقو « ءيش اهنم طقس وأ ةرابعلا تفحصتو

 . اهريغو بيرقتلاو نازيملا يف هتمحرت رظنا « يراخبلا

 هنع لاقو ۰0۲۸ /۳ نازیلا ) . ثيدحلا نسح « طسوتم وه :يهذلا هنع لاق (۲)

 يريصوبلا هفعضو « ( 4/۲ بيرقتلا ) < خع | اريثك یطخب قودص : ظفاحلا

 دقو « ةبتع يف مالکللو هعاطقنال فیعض ثيدحلاو « ١45 مقر ثيدحلا يف هسفن
 ينابلألا هفعضو ۰ (۱4۲ /۱) صیخلتلا يف امك هدانسإ رجح نبا ظفاحلا فعض

 ..۳۹۷۸ مقر (۲۸۸ /۳) ريغصلا عماجلا يف امك

 قيرط نم « 4٩۱ مقر (ب۱۰۷) ةالصلا ردق ميظعت يف يزورملا رصن نبا هحرخأو (4)

 . ًانتمو ًادنس ةحام نبا دنع ام لثع هركذف ةزمح نب یججب ان ةجراخ نب مئيحلا
 ع 0۱۷۸ )١/ ةبانج ةرعش لك تحت نأ ءاج ام باب « ةراهطلا باتك : يذمرتلا دنع (5)



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 لجرلا ىري ام اهمانم يف یرت ةأرملا باب (۷۷)
 عیکو انث :الاق دمحم نب يلع و ةبيش يبأ نب ركب وبأ انئدح (۲۳4)

 میکح تنب ةلوخ نع بیسلا نب ديعس نع ديز نب يلع نع نایفس نع
 ام اهمانم يف ىرت ةأرملا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلأس اأ

 :لاقف ؟لحرلا ىري

 لسغ) لحرلا ىلع سيل هنأ امك «لزنت ىح لسغ اهيلع سيل

 : ةحام نبا و ١١١( /۱) ةبانحلا نم لسغلا يف باب « ةراهطلا باتك : دواد يبأو

 يذمرتلا دنع امك هظفلو ١55( /۱) ةبانج ةرعش لك تحت باب « ةراهطلا باتك

 «ةبانج ةرعش لك تحت » :لاق ف ينلا نع  هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع

 « رشبلا اوقنأو رعشلا اولسغاف

 : هيف يذمرتلا لاق « هيلع هرادمو هيجو نب ثراحلا هتلع فيعض ثيدح وهو

 سيل خيش وهو هثيدح نم الإ هفرعن ال بیرغ ثيدح هيجو نب ثراحلا ثيدح

 . كلذب

 يف رجح نبا لاقو . فيعض وهو ركنم هئيدح هيجو نب ثراحلا : دواد وبأ لاقو

 . فيعض : ( ١55/١ بيرقتلا )

 لسغلا مامتإل ةحيحصلا ةيفيكلاو عمجلاو ةالصلا لضف يف ثيداحألا نم حص دقو

 باب « ةراهطلا باتك : ملسم حيحص رظنا . هلل دمحلاو يفكي ام ءوضولاو

 ام نهنيب امل تارفكم ناضمر ىلإ ناضمرو ةعمجلا ىلإ ةعمجلاو « سمخلا تاولصلا

 يق ءاملا نم بحتسملا ردقلا باب « ضيحلا باتكو « (۲۰۹/۱) رئابكلا تبنتحا

 . ( 588 ١/ ) ... ةبانجلا لسغ



 ۲۹ اهننسو ةراهطلا باتک

۱ 

 . ""(لزني یح

 یرغصلا يف يئاسنلا هاور .فیعض ناعدج نب دیز نب يلع :تلق

 يقابلاو ؛هرحآ ىلإ سیل هنأ امك :هلوق الا هرکذف بیسلا نب ديعس نع

 ثيدح نم لوألا فرطلا "هدنسم" ق دمحأ مامالا یور اذک و 4 ملی رم

 وبأو ءاضيأ دمحأ هاور میلس مآ ثيدح نمو  "ةملس مأ

 دبع .ط و "هه" نم حيحصتلاو « لصألا نم طقس نیسوقلا نيب ام (۱)

 . يقابلا -

 ام اهمانم يف ىرت ةأرملا لسغ باب « ةراهطلا باتك : ةلوخ دنسم نم يئاسنلا دنع (۲)

 ملتحت ةأرملا نع كي هللا لوسر تلأس : تلاق : هدنع هظفلو (75 /۱) لحرلا ىري

 نبا هيف لاق يناسارخلا ءاطع هيفو « لستغتلف ءاملا تأر اذإ » :لاقف ؟ اهمانم يق

 هل زمرو « سلديو لسريو اريثك مهي قودص : ( ۲۳/۲ بیرقتلا ) يف رجح

 امهريغو نيحيحصلا يف تبث ام هنع يغيو «فيعض هحولا اذه نم ثيدحلاف (4 م )

 . دعب هيلإ ريشنس امم

 ميلس مأ نأ ةملس مأ اهمأ نع ةملس مأ تنب بنيز نع هيفو « (۳۰۲ /5) دنسملا (۲)

 ةأرملا ىلع له « قلا نم ييحتسي ال هللا نإ هللا لوسر اي : تلاقف 8 يبلا تلأس

 ۳۰۸ ۳۰۹ ًاضيأ هنم رظناو < « ءاملا تأر اذإ معن » :لاق ؟ تملتحا اذإ لسغ

 هجرحآ هجولا اذه نمو « هب بنيز نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع هدنع وهو

 = : ملسمو (۲۲۸ /۱) ملعلا يف ءايحلا باب « ملعلا باتك : حيحصلا يف يراخبلا



 . )يئاسنلاو يذمرتلاو دواد

 (۲۰۰/۱) اهنم لا جرخي ةأرملا ىلع لسغلا بوجو باب ۰ ضیا باتک

 لحرلا ىري ام لثم مانلا يف یرت ةأرملا يف ءاج ام باب « ةراهطلا باوبآ : يذمرتلاو

 لحرلا یری ام اهمانم يف یرت ةأرملا باب « ةراهطلا باتک : ةحام نباو (۲۰۹/۱)

 ةأرملا مالتحا باب « ةراهطلا باتک :فنصلا يف قازرلا دبعو ۰ (۱۹۷ /۱)

 يف یرت ةأرملا يف باب «تاراهطلا باتک :فنصلا يف ةبيش يبأ نبا و ۰۲۸۳ /۱)

 .(۸۰ /۱) لجرلا یری ام اهمانم

 ةملس مأ ثیدح نم عماجلا يف يذمرتلا و (۳۷۷ ۰۳۷۲ /۲) دنسلا يف دمحأ دنع (۱)

 يف باب « ةراهطلا باتک : ةشئاع ثيدح نم دواد يبأو (۲۰۹ /۱) مدقت امك

 باتک : میلس مأ ثیدح نم ملسم يف وهو ‹ ۱5۲ /۱) لجرلا یری ام یرت ةأرملا
 باتک : ةملس مأو ةشئاعو سنآ ثيدح نم يئاسنلا دنعو « ( ۲۵۰ /۱) ضیا

 يف بیرغلاو ۰ (۱۹۷/۱) سنأ ثیدح نم ةجام نبا دنعو (۲۵ /۱) ةراهطلا

 هدوجو عم نيحيحصلل هوزع ماع ثيدحلا اذهل هللا همحر  يريصوبلا جیرخت



 ۶:۳. اهننسو ةراهطلا باتک

 نيناتخلا ءاقتلا نم لسغلا بوجو باب (۷۸)

 هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هدح نع هيبأ نع بيعش نب ورمع

 :ملسو

 .لسغلا بجو ةفشحلا تراوتو ناناتخلا ىقتلا اذإ

 دقو هسیلدتو ةأطرأ نبا وهو جاجح فعضل ؛ فيعض دانسإ اذه

 نم هدروأ امك "هفنصم" يف ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاورو ةنعنعلاب هاور

 نسح :لاقو ةشئاع ثيدح نم يذمرتلاو ةجام نبا هاورو « ؟)هقیرط

۳(۰ 0 . 8 7 ۲ 
 . "”ةريره يبأ ثیدح نم یرغصلا يف يئاسنلا هاورو . ”حيحص

 لسغلا بجو دقف ناناتخلا یقتلا اذإ لاق نم باب « تاراهطلا باتک : فنصلا (۱)

 هيف ثيدحلاو 0۱۷۸ /۷) ًانتمو ًادنس هلثع دنسلا ف دمحأ هجرحآو )۱/ ۸٩

 رکذ امك يناربطلا دنع هلثم فیعضب عبوت هنأ ريغ يريصوبلا هرکذ ام هیفو جاجحا

 هل دهشيو «هلحأ نم هنسحو ۱۲۰۱ مقر ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس يف ينابلألا

 . هللا همحر  فنصملا امهجيرخت ىلإ راشأ نيذللا ةشئاعو ةريره يبأ ثيدح

 نيناتخلا ءاقتلا نم لسغلا بوحجو باب <« ةراهطلا باتك : ةحام نبا يق (۲)

 ناناتخلا ىقتلا اذإ ءاج ام باب « ةراهطلا باوبأ عماجلا يف يذمرتلا و (۱۹۹ /۱)

 اذإ هحام نبا دنع هظفلو حيحص امهدنع ثيدحلاو « )١87/١( لسغلا بحو

 دمحأ دنع وهو .انلستغاف هللا لوسرو انأ هتلعف لسغلا بجو دقف ناناتخلا ىقتلا

 "ءالا نم ءاملا" خسن باب ضيحلا باتك :هحيحص يف ملسم هحرحأو )/١71(

 . هوحنب (۲۷۱/۱) نيناتخلا ءاقتلاب لسغلا بوحوو

 ةداتق قيرط نم (۲/۱) ناناتخلا ىقتلا اذإ لسغلا بوحو باب « ةراهطلا باتك (۳)



 ي رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 لسغلا يف ةرتسلا باب (۷۹)

 وبآ ديمحلا دبع انث “ينامحلا ةبلعت نب ديبع نب دمحم انثدح (۲۳۰)

£ ۳ 8 0 

 يبأ نع ورمع نب لاهنملا نع ؟7ةرامع نب نسحلا انث '”نامحلا ىيحي

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نب هللا دبع نع (*ةدی ع

 :ملسو

 يف يراخبلا دنع هجولا اذه نم وهو ةريره يبأ نع عفار يبأ نع نسحلا نع =
 باتك :ملسمو )595/١(« ناناتخلا ىقتلا اذإ باب « لسغلا باتك : حيحصلا

 ‹ ةراهطلا باتك : ننسلا يف دواد يبأو (۲۷۱/۱) ءاملا نم ءاملا خسن باب ضيحلا

 لسغلا بوجو باب « ةراهطلا باتك : ةحام نباو )١48/١(« لاسک الا يف باب

 اهبعش نيب سلج اذإ » : يراخبلا دنع امك هظفلو (۱۹۹/۱) نيناتخلا ءاقتلا نم

 . « لسغلا بجو دقف اهدهجآ مث عبرألا

 نم «لوبقم «توحلا هبقل «ميملا ديدشتو ةلمهملا رسكب ينامحلا يقوكلا يرماعلا (۱)
 .(۱۸۹/۲ بيرقتلا ) ق / ةرشع «ةيداحلا

 ميملا رسكو ةمجعملا نوكسو ةدحوملا حتفب نيمشب هبقل ينامحلا نهرلا دبع نبا (۲)

 تام «ةعساتلا نم «ءاحرإلاب يمرو «ئطخي «قودص «نون مث ةنكاس ةيناتحت اهدعب

 . ( 159/١ بيرقتلا ١ ق ت د م خ/ نيتئامو نيتنثا ةنس

 ةنس تام «ةعباسلا نم كورتم «دادغب يضاق يقوكلا دمحم وبأ مهالوم يلجبلا (۲)

 1١59/١(. بيرقتلا) ق ت تح / ةئامو نيسمحو ثالث

 همسا :لاقيو اهريغ هل مسا ال نأ رهشألاو هتينكب روهشم دوعسم نب هللا دبع نبا (4)

 تام «هيبأ نم هعامس حصي ال هنأ ححارلاو « ةثلاثلا رابك نم «ةقث «يفوك «رماع

 . ( 458/9 بيرقتلا ) 4 / نينامث ةنس دعب



 A اهننسو ةراهطلا باتک

 ۸ ناف هیراوی ال حطس قوف الو  ءالخ ضرأب مكدحأ لستغی ال

 .یری هناف یری نكي
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 لاق « هثيدح كرت ىلع عمجم ةرامع نب نسحلاو گا)دوعسم نبا

 يف ئناه مأ ثيدح نم دهاوش نتمللو :؟”يليهسلاو يجاسلا

Or. ۱۳ 

 نبا حجرو «۲۵"ص هيبأ نم هعامس ةبعش رکنآ ثيح متاح نبال لیسارلا رظنا )١(

 . عامسلا مدع  ابیرق ترم امك  بيرقتلا يق رجح

 كورتم فيعض : يحاسلا لوقي . (۳۰۸ ۳۰/۲) بيذهتلا يف امك اهمالك صن (۲)

 . مهنم عامجإب فيعض :يليهسلا لاقو .هثیدح كرت ىلع ثيدحلا لهأ عمجأ

 ملسمو (۳۸۷/۱) سانلا دنع لسغلا يف رتستلا باب «لسغلا باتك : يراحبلا (۳)

 هجرخأو ۲٠١( (۲۱۵/۱) هوحنو بوش لستغملا رتست باب ضیا باتك

 يف دمحأو (۲۹/۱) لاستغالا دنع راتتسالا ركذ باب « ةراهطلا باتك :يئاسنلا

 ماع هك هللا لوسر ىلإ تبهذ .. يراخبلا دنع امك هظفلو (۳۶۱/۲) دنسملا

 مأ انأ :تلقف ؟ هذه نم :لاقف هرتست ةمطافو لستغي هتدحوف حتفلا

 . ئناه

 لسغلا نع راتتسالا يف ءاج ام باب « ةراهطلا باتك : ةحام نبا دنع وهو

. 0۱۱۲/۱( 

er 
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 يلصي نأ نقاحلل يهنلا يف ءاج ام باب (۸۰)

 خاص نب ةيواعم انن بابا نب دیز انث مدآ نب رشب انئدح (۲۳۷)

 : ةمامأ يبأ نع ""حیرش نب ديزي نع " "ریسن نب رفسلا نع ۰ 6 ا ۲ )0( ۲ ۲ £
 وهو لحرلا يلصي نأ ىم ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ

 ۱ . نقاح
 هاور )مدآ نب رشب اذکو )فیعض وهو رفسلا هيف دانسإ اذه

 . (*)هج ولا اذه نم "هدنسم " 1 ده مامإلا

 يبأ نع لسرأ يصمحلا يدزألا ارغصم ةلمهملاو نونلاب ريسن نبا ءافلا نوكسب رفسلا (۱)
 . ۳۱۰/۱ بيرقتلا ) ق / ةسداسلا نم «فيعض وهو یادردلا

 / ةلسرم مامه نب ميعن نع هتياورو « ةثلاثلا نم « لوبقم « يصمحلا « يمرضحلا (۲)

 . ( ۳٣٦/۲ بیرقتلا ) ق ت د خب

 رجح نبا فيعضت مدقتو هب ربتعی : یطقرادلا لاق ... : ۱۰۲ ص ةصالخلا يف لاق (۳)

 . هتمجرت يف هل

 )٤( بيرقتلا ) نيل هيف قودص :رجح نبا هيف لاق نامسلا نهرلا دبع وبأ ١/98 ( .

 حيرش نب ديزي نع فيعض وهو رفسلا ىلع هرادمو ( ١| ۰۲۵۰ ۲٠١ ) دنسملا (5)
 نع يصمحلا نذؤملا يح يبأو ةريره يبأو ةمامآ يبأ نع هاور دقو . لوبقم وهو

 صخي نأ ةيهارك يف ءاج ام باب « ةالصلا باوبأ عماجلا يف يذمرتلا لاق « نابوث

 :لاق رخآلا ىلإ راشأو نابوث ثيدح جرحأ نأ دعب (۱۹۰ /۲) ءاعدلاب هسفن مامإلا

 ادانسإ دوحأ اذه يف نابوث نع نذؤملا يح يبأ نع حيرش نب ديزي ثيدح نأكو

 يف ثيدحلا رادم : عماجلا نم عضوملا اذه يف اقلعم ركاش ده لاقو . رهشأو

 ةثالثلا قرطلا نم هعمس نوكي نأ امإف « ةقث وهو حيرش نب ديزي ىلع اهلك هقرط



 o} دنسو ةراهطلا باتك

 هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع "هيبأ نعا)يدولا سيردإ

 : ملسو هيلع هللا یلص

 . ىذأ هبو ةالصلا ىلإ مكدحأ موقي ال

 مقرألا نب هللا دبع ثيدح نم دهاش هلو 4 تاقث هلاجر دانسإ اذه

 . حيحص نسح :لاقو (یذمرتلا هاور

 ريسن نب رفسلا ةياور لعلو « يسنو اهیف هظفح برطضا نوکی نأ امإو « هظفحو

 هعمس هنأ يكحي مهبم خيش نم ةعباتلا نم دمحأ دنع ءاج ال حجرا ةمامأ يبأ نع هنع

 نكل « لوبقم : رجح نبا هيف لاق ديزيو « مدقت امك فيعض رفسلاو ةمامأ يبأ نم

 ةالصلا ةهارك باب « دجاسلا باتك :ملسم يفف « فعضلا اذه رب دهاوش هل

 2 هلا لوسر تعم ينإ :تلاق ةشئاع ثيدح نم « ۳ ١/ ماعطلا ةرضحب

 يبأ ننس رظناو « « ناثبخألا هعفادي وهو الو ماعطلا ةرضحب ةالص ال » :لوقي

 : يذمرتلاو « 58 ١/ ؟نقاح وهو لحرلا يلصيأ باب « ةراهطلا باتك :دواد

 ًادبيلف ءالخلا مكدحأ دحوو ةالصلا تميقأ اذإ ءاج ام باب « ةراهطلا باوبأ

 يبأ ثيدح ينابلألا ححص اذهو ۱۸۹/۲ هنم رظناو ۲۰۳ 0۲۲ /۱ ءالخلاب

 . 44 /5 عماجلا حیحص :رظنا «ةمامأ

00 

(۳) 

 دواد وبأ « ةلمهم اهدعب ةنكاس واوب « يدوألا دوسألا نمحرلا دبع نب ديزي وه

 . ( 7548/5 بيرقتلا ١ ق ت خب / ةثلاثلا نم « لوبقم

 ةمامإلا باتك : كلذك يئاسنلا يق مقرألا نبا ثيدحو « هلبق ثيدحلا جيرخت رظنا

 امك ينابلألا هححص دقو « قباسلا ثيدحلا هب ىوقت ام ىوقتي ثيدحلاو ١/98

 . "ع عماجلا حيحص يف
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 اضئاح تناك اذإ ةأرملا نم لجرلل ام باب (۸۱)

 ان )(رشب نب دمحم انث ) ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح (۲۳۹)

 هللا لوسر عم تنك :تلاق ةملس مأ نع ةملس وبأ ان "”ورمع نب دمحم

 ةضيحلا نم ءاسنلا دحت ام تدجوف هفاحل يف ملسو هيلع هللا ىلص

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ,فاحللا نم تللسناف

 :لاق. ةضيحلا نم ءاسنلا دحت ام تدجو :تلق ؟ ؟)تسفنآ

 تحلصأف «تللسناف :تلاق . مدآ تانب ىلع هللا بتك ام كلذ

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف .تعحر مث ينأش نم

 . هعم تلحدف :تلاق .فاحللا يف يعم يلحداف يلاعت

 یجب نع هدنسم يف ددسم هاور «تاقث هلاجر ؛حیحص دانسا اذه

 ي وهو یاوس هنتمو هدانسإب هرک ذف ورمع نب دمحم نع ديس نبا

 ةشئاع ثيدح يف ¥ هلوق نعم. «ىذأ هبو ةالصلا ىلإ مكدحأ موقي ال »:#6 هلوقو

 . « نائبخألا هعفادي وهو الو »...هلبق ثيدحلا جيرخت يف مدقت امك ملسم دنع

 فارشألا ةفحت و "ه" يف امك تبث ام باوصلاو لصألا نم طقس نيسوق نيب ام )١(
7 . 

 . ۱4 ح مدقت صاقو نب ةمقلع نبا (۲)

 ضیحا امأف « تدلو اذإ ءاسفنو ةسوفنم يهف ةأرملا تسفن : لاقي ريثألا نبا لاق (۳)

 وه امك تضاح اما انه دارملاو ۰ ٥ ةياهنلا ) . حتفلاب تسفت الإ هيف لاقي الف

 . قايسلا نم حضاو

 . 0 ةياهنلا ) جيردتو نأتب تحرحو تيضم يأ (4)



 ۰۳۷ اهننسو ةراهطلا باتک

 نع ةملس يبأ نع ربثک يبأ نب یجی قیرط نم "”يئاسنلاو نيحيحصلا
 بتك ام كاذ :هلوق الخ « هانعع ةملس ۲۱م نع ةملس يبأ تنب بنیز

 . ")مدآ تانب ىلع

 نب دمحم نع ةملس نب دمحم انث ؟؟)ورمع نب ليلخلا انثدح (۲4۰)

 نب ةيواعم نع “سيق نب ديوس نع بيبح يبأ نب ديزي نع قاحسإ

 هيلع هللا ىلص يبنلا جوز ةبيبح مأ نع نايفس يبأ نب ةيواعم نع جیدخ
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم نيعنصت فيك اهتلأس :لاق ملسو

 هظفلو < ٩۰۲ /۱ ًاضيح سافنلا ىم نم باب « ضيحلا باتك : يراخبلا دنع (۱)

 تضح ذإ ةصيمح يف ةعحطضم ك يبلا عم انأ انيب : ةملس مأ تلاق :هدنع

 تعجطضاف يناعدف « معن : تلق ؟ تسفنا : لاق یضیح بايث تذحأف تللسناف

 ین ضئاحلا عم عاجطضالا باب « ضيحلا باتك ملسم دنعو « ةليمخلا يف هعم

 ضئاحلا ةعحاضم باب « ةراهطلا باتك : يئاسنلا دنعو « ۲۳ ١/ دحاو فاحل

۱ ۳۳ . 

 فارشألا ةفحت يف وه امك تبثآ ام باوصلاو فیحصت وهو "يأ" لصألا يف ءاح. (۲)

 . ثيدحلا تحرح يلا بتكلا يف هرظنا و (4۲/۱۳)

 تسفنآ" كيو هلوق (۸۷۳/۲) جحلا باتك ملسم دنع ةشئاع ثيدح يف ءاج دقو (؟)

 ".. مدآ تانب ىلع هللا هيتك دق ئش اذه نإ :لاق معن :تلق :تلاق ( ةضيحلا نعي )

 يف دواد وبأ هنع ىور دقو «قودص .دادغب ليزن «يوغبلا زازبلا ورمع وبأ يفقثلا )٤(
 ق /نیتئامو نيعبرأو نيتنثا ةنس تام « ةرشاعلا نم .دهزلا باتك

 . ( ۲۲۸/۱ بيرقتلا )

 / ةئلاثلا نم «ةقث «يرصم « ةدحوم مث ةيناتحت مث ميلا رسكو ةانثملا مضب ييجتلا (ه)

 . ( ۳٤١/۱ بيرقتلا) ق س د

 ب[



 اهیلع دشت ضيحت ام لوأ ؟)اهروف يف انادحإ تناك :تلاق ؟ ضیا يف

 .ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر عم عجطضت مث اهیذخف فاصنأ ىلإ ارازإ

 ثيدح نم يئاسنلاو دواد وبآ هاورو « "'ةشئاع ثيدح نم دهاش هلو

 . "ةنومیم

 روف يف رزتت نأ اهرمأ ... - هحيرخت قأيو - ملسمو يراخبلا دنع ةشئاع ثيدح يف (۱)

 ردقلا ناروف نم اهبص مظعم ةضيحلا روف ليقو ضيحلا لو دارلاو « اهتضيح
 . )4/١ 5١( يرابلا حتفو (4۷۸/۳ ةياهنلا) رظنا . اهايلغو

 ۰۳ ١/ ضئاحلا ةرشابم باب «ضيحلا باتك : يراخبلا دنع ةشئاع ثيدح (۲)

 نأ 6 هللا لوسر دارأف ًاضئاح تناك اذإ انادحإ تناك : تلاق ... هدنع هظفلو

 امك هبرإ كلع مكيأ و : تلاق « اهرشابي مث اهتضيح روف يف رزتت نأ اهرمأ اهرشابي

 . كلع كيو هللا لوسر ناك

 رازإلا قوف ضئاحلا ةرشابم باب « ضيحلا باتك :هحيحص يف ملسم هحرخأو

 ضئاحلا ةرشابم باب « ةراهطلا باتك : ىرغصلا يف يئاسنلاو ۲4۲ /۱)

 تناك اذإ هتأرما نم لحرلل ام باب « ةراهطلا باتك :ةحام نباو « (۳۶/۱)

 . (۲۰۸ /۱) اضئاح

 عامجلا نود ام اهنم بيصي لحرلا يف باب « ةراهطلا باتك : دواد يبأ دنع (۲)

 ضئاحلا ةرشابم باب « ةراهطلا باتك : يئاسنلاو ء (184- ۱۸۳ )١/

 يراخبلا جارخنإ ركذي مل وزعلا يف هللا همحر  يريصوبلا ةداعكو )١/ ۳١(«
 هجرخأ يراخبلا دنعف امهيف هنأ عم  اهنع هللا يضر ةنوميم ثيدحلا ملسمو

 ع ناك » .. هدنع هظفلو ( ۰۵6 )١/ ضئاحلا ةرشابم باب « ضيحلا باتك : يف



 ۳۹ نسو ةراهظلا باتک

 لستغت فيك ضئاحلا يف باب (۸۲)
 عيكو انث :الاق دمحم نب يلعو ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح (۲۶۱)

 ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نأ ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع

 :اًضئاح تناكو امل لاق

 .كسأر يضقنا :هثيدح يف يلع لاق .يلستغاو كرعش يضقنا

 يف ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاورو «تاقث هدانسإ هلاجر دانسإلا اذه

 ۰ (ةجام نبا هاور امك (۲)ن کم هفنصم فو هرحآ ق ةدايزب (۱مدنسم

 . « ضئاح يهو ترزتاف اهرمآ هئاسن نم ةأرما رشابی نأ دارآ اذ #8 هللا لوسر

 رازالا قوف ضئاحلا ةرشابم باب « ضيحلا باتک :يف ملسم هحرحأو

(۱ ۲4۲ . 

 بهذو :لاقو رجح نبا هلاق « ءاملعلا رثکآ لاق بابلا ثیدح یضتقعو

 عاتمتسالا نم عنتع يذلا نأ ىلإ قاحساو دمحأو يروثلاو فلسلا نم ريثك

 ثیدح اولمحو : لاق « هلیلد ةوقل هححر يوونلا نأ رکذو طقف جرفلا ضئاحلاب
 رکذو ... ةلدألا نيب ًاعمج بابحتسالا ىلع ههبشو ( ةشئاع ثيدح) بابلا

 جرفلا نع ةرشابملا دنع هسفن طبضي ناك نإ :لاقف لصف ةيعفاشلا ضعب نأ

 يرابلا حتف :رظنا ... يوونلا هنسحتساو : لاق الف الإو زاح هبانتحاب اهنم قئيو

05/1 4). 

 . دوقفملا مكح يف دنسملا (۱)

 . هيف هدحأ ۸ (۲)

 نسحلا لاق هبو ضیا نم ةلستغلا رعش ضقن بوجو يضتقي ثيدحلا رهاظ (۲)

 = دنع رخآ هجو نم وهو بابلا ثیدح مهتلدأ نمو دمحأ باحصأ ضعبو سوواطو



 هجاجزلا حابصم 0
۳2 a" ۰ 

 ي رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز

 ضيحلا لسغ دنع اهرعش ةأرملا ضقن باب « ضيحلا باتک : حیحصلا يف يراخبلا

 (۸۷۰ /۲) قرط نم جحلا باتک : ملسم و « لسغلا رکذ هيف سیلو (۱۱۷/۱)

 بوحو لصألا نألو اولاق « ... يطشتماو كسأر يضقناو كترمع يعد » : هیفو

 هنال ةبانحلا لسغ يف هنع يفعف هلسغ بحي ام ىلإ ءالا لوصو ققحتیل رعشلا ضقن

 « بوحولا يف لصألا یضتقم ىلع يقبف هفالخب ضيحلاو ‹ هيف كلذ قشیف رثكي
 « ضيحلا باتك : يف ملسم دنع ةملس مأ ثيدح يف ءاج ام اذه ىلع ركعي نكلو

 يذمرتلاو ۱۷4/۱(۰) دواد يبأو )759/١(« ةلستغلا رئافض مكح باب

 :تلق :تلاق ملسم دنع هقرط ضعب يفف 2« )١/ ۳١( يئاسنلاو «( ۱۷۰ /۱)

 .ال :لاقف ؟ ةبانحلاو ةضيحلل هضقنأف يسأر رفض دشأ ةأرما نإ هللا لوسر اي

 ةلستغملا لامعتسا بابحتسا باب « ضيحلا باتك : ملسم دنع ءامسأ ثيدح هلثمو

 باتك : دواد يبأ دنع وهو ۲۲۱ /۱ مدلا عضوم يق كسم نم ةصرف ضیا نم

 فيك ضئاحلا يف ةحام نباو ۰ ۲۲۱ ١/ ضیا نم لاستغالا باب « ةراهطلا

 لسغ نع 8 ينلا تلأس ءامسأ نإ ... - ملسمل ظفللاو - هيفو « ١/ 7١١ لستغت

 ىلع بصت مث روهطلا نسحتف رهطتف اقردسو اهءام نكادحإ ذحأت :لاقف ؟ضیحا

 .. ءاملا اهيلع بصت مث اهسأر نوؤش غلبت ىح ادیدش اکلد هكلدتف اهسأر

 «هنم لاستغالا دنع ضئاحلا رعش ضقن بوحو مدع ىلإ روهمجلا بهذ اذهل

 :ةمادق نبا لاق ثيداحألا نيب ًاعمج بابحتسالا ىلع ههبشو بابلا ثيدح اولمحو

 سيل ةشئاع ثيدحو : لاق مث « هللا ءاش نإ حيحصلا وهو ءاهقفلا رثكأ لوق وهو

 لسغ وه سيل كلذ نأل ةجح هيف نكي مل لسغلاب ترمأ ولو لسغلاب رمأ هيف
 موي يكر دأ :تلاق اهنإف جحلاب مارحالل ضيحلا لاح يف لسغلاب ترمأ امنإ ضيحلا

 :لاقف ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ىلإ توكشف ضئاح انأو ةفرع

 - لسغلاب رمألا تبث ناو « يطشتماو كسأر يضقناو كترمع يعد »

 لمح - (۸۸۱/۲) جحلا باتك : ملسم دنع رباج ثيدح نم تبث : تلق



 ۶ 0 اهننسو ةراهطلا باتک

 ^[ دجسلا ضئاخا بانتجا يف ءاج ام يف باب ] (۸۳)

 وبآ انث :الاق ىيحي نب دمحو ةبيش يبأ نب ركب وبآ انثدح (۲۶۲)

 جود نع (7يرجملا باطلا يبأ نع ةينغ يبأ نب انث ميعن

 اهرمأ هنأل بابحتسالا ىلع لدي ام هيفو ثيدحلا نم انركذ امي بابحتسالا ىلع <

 . ىلوأ هترورض نم وه امف بحاوب سيلو طشملاب

 ةيوار يهو  اهنع هللا يضر ةشئاع نأ اذه ديؤيو : تلق

 :ملسم حيحص يفف كلذ ىري نم ىلع ركنت تناك ضقنلاب رمألا ثيدح
 نب هللا دبع نأ ةشئاع غلب هنأ (550/1) ةلستغملا رئافض مكح باب «ضيحلا باتك

 رمأي رمع نبال ًابجع اي :تلاقف ,نهسوژر نضقني نأ نلستغا اذإ ءاسنلا رمأي رمع

 تنك دقل !؟نهسوؤر نقلحي نأ نهرمأي الفأ نهسوؤر ضقني نأ نلستغا اذإ ءاسنلا

 ىلع ديزأ الو ءدحاو ءانإ نسم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو انأ لستغأ

 . تاغارفإ ثالث يسأر ىلع غرفأ نأ

 ةمادق نبال نغملا : هيلع قيلعتلا يف ركذ امو بابلا ثيدح هقف لوح رظنا

 . (4۱۸ /۱) يرابلا حتفو ۰0۲۲۲ /۱)

 دنع امأ مدقتلا بابلا تحت ۲۶۲ ثيدحلا قاسو يريصوبلا هرکذی مل بابلا اذه (۱)

 . هتبئاف بسانلا وهو بابلا اذه تحت ءاجف يقابلا دبع

 ةيناتحتلا دیدشتو نونلا رسک و ةمجعلا حتفب : ةينغ يبأ نب ديمح نب كللا دبع (۲)

 . ( 518/١ بیرقتلا ) ع / ةعباسلا نم «ةقث « ينوكلا يعازخلا

 فارشألا ةفحت يف امك تبثأ ام باوصلاو ء فيحصت وهو "ةمينغ" لصألا يف عقو

(۱۳/ 4۷) . 

 . ۱۷/۲ بیرقتلا ) ق / ةعباسلا نم « لوهحب « رمع :لیقو ورمع هما (۳)



 هللا لوسر لحد :تلاق ةملس مأ يئتربخأ :تلاق ()خ رسح نع “ىلهذلا

 :هتوص ىلعأب ىدانف ؟"دجسلا اذه ةحرص ملسو هيلع هللا یلص

 ظفل ر ”لوهجج باطخلا وبأو «قثوي ۸ جودحم «فيعض دانسإ اذه

 يبأ نب ركب وبآ هاورف الإو 27( ىي نب دمحم ظفل انه وه اب ثيدحلا

 نم ىربكلا يف يقهيبلا هاور هرخآ يف ةدايزب نيكد نب لضفلا نع ةبيش

 نم اضيأ هاورو هب نيكد نب لضفلا ميعن يبأ نع سنوي نب دمحم قيرط

 نب تلفأ قيرط نم دواد وبأ هاورو « هب ؟؟ةرسج نع ليعامسإ قيرط

 هل نأ معز نم أطخأ ةسداسلا نم «لوهجم « ميج هرخآو ةنكاس ةلمهع : جودحم (۱)

 . ( ۲۳١/۲ بيرقتلا) ق / ةبحص

 ًاكاردإ امل نإ : لاقيو « ةئلاثلا نم ةلوبقم « ةيفوكلا ةيرماعلا ةجاحد تنب (۲)

 .( 097/5 بيرقتلا) قسد/ ۰

 رادلا ةعاقو رادلا ةحاب هانععو طسولا نم ءانب هيف سيل ام : دجسملا وأ رادلا ةحرص (۳)

 . 0714/١( يباطخلل ثيدحلا بيرغ : رظنا ) رادلا ةعابرو

 قصالخاو بيرقتلا يف امهتمجرت رظنا . لوهجب امهالك باطخلا وبأو جودحم (4)

 . ۱۳۶ /۲ عماجلا فيعض يف امك ينابلألا هفعض ثيدحلاو

 ( یجی نب دمحأ وه اع ثيدحلا ظفل ) : اذكه لصألا يف عقو نيسوقلا نيب ام (5)

 يف ثيدحلاو « "ها نم تطقس ةرابعلاو « تبثأ ام رهظي اميف باوصلاو

 ظفللا نأ ةرابعلا هذه يريصوبلا دارمو « طقف ىيي نب دمحم قيرط نم ةيروميتل
 . ةبيش يبأ نب ركب يبأ ظفل ال ىيي نب دمحم ظفل وه ةحام نبا دنع دوحوملا

 . تالاحإلا هذه دحأ مل (5)



 E اهننسو ةراهطلا باتك

 هلو “ةملس مأ ثيدحل دهاش وهف هركذف ةشئاع نع ةرسج نع ةفيلح

 نسح :لاقو عماجلا يف يذمرتلا هاور يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم دهاش
 . “بیرغ ۲ ۲

 امك ينابلألا هفعضو ۰ ۱۵۷ /۱ دجسلا لخدي بنجلا يف باب « ةراهطلا باتک )١(

 . ۱۳۹ /۱ ریبلا صيخلتلا رظناو ۰۱۳۶ /۲ عماحبا فيعض یف

 هفعضو ((14۰-1۳۹ /9 )  هنع هللا يضر يلع بقانم « بقانلا باتک (۲)

 .(۱۰۹ /5) عماجلا فیعض یف امك ينابلألا
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 رهطلا دعب یرت ضئاحلا باب )۸٤(
 ةرفصلاو ةردكلا

 ناب یش نع یسوم نب هللا ديبع ان ىيي نب دمحم انثدح )۲٤۳(

 امآ “ركب مأ نع "ةملس يبأ نع ريثك يبأ نب ىجي نع "”يوحنلا
 ةأرملا يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :تلاق ةشئاع نأ ؟"تربحآ

 :لاق رهطلا دعب اهبيري ام ىرت

 . "”قورع وأ قرع يه اإ

 بحاص «ةقث «ةفوكلا ليزن «يرصبلا ةيواعم وبأ « مهالوم يميمتلا نمحرلا دبع نبا (۱)

 قعباسلا نم وحنلا ملع ىلإ ال «دزألا نم نطب"ةوحن" ىلإ بوسنم هنإ :لاقي «باتك

 . )۱ بيرقتلا ) ع | ةئامو نيتسو عبرأ ةنس تام

 . ٠١ ثيدحلا يف هتجرت تمدقت نهرلا دبع نب ةملس وبآ (۲)

 لاق ( 11۹/۲ بیرقتلا ) قد / ةثلاشلا نم ءافاح فرعي ال «ركب يبأ مأ وأ (۳)

 وبآ اهنعو « رهطلا دعب اهبيري ام ةأرملا يف ةشئاع نع تور : بیذهتلا يق ظفاحلا

 . يزلا اهرکذی ملو « ًاضيأ دواد وبأ اه یور :لاق مث « نمحرلا دبع نب ةملس

 ةحام نبا دنع اهثیدح رکذ يزلاف الاو دواد يبأ دنع نيعي ۰ (4۱۰/۱۲ بیذهتلا )

 . ۳۹/۱۲ فارشألا ةفحت رظنا

 مآ ةمجرت يف كلذك وهو « هتربخآ اهنأ ركب مأ نع ... ( 7١5 /۱) دواد يبأ دنع )٤(

 .لامكلا بيذمت يف ركب

 . لذاعلا هل لاقي « قرع نم جرخي وهو « هناوأ ريغ يف ةأرملا نم مدلا نایرح وه (0)



 ۵ اهننسو ةراهطلا باتک

 . ©" لسغلا دعب رهطلا دعب ديري :یییی نب دمحم لاق

 ةيطع مأ ثيدح نم دهاش هلو ° تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه

 029 ع . 0 .
 ۰ يئاسنلاو دواد وبآ و يراخبلا هاور

 ٠ يرابلا حتف : رظنا ۰۹/۱ .

 ةضاحتسلا نأ یور نم باب « ةراهطلا باتک : ننسلا يف دواد وبأ هجرحأ ثيدحلا (۱)

 نم طقس هنأ انه هل يريصوبلا رکذ ببس لعلو (۲۰۳ /۱) ةالص لكل لستفت
 :ةحام نبا تادرفم نم هنأ رکذ ثيح يزلا ىلع ًابقعم رجح نبا لوقی « هتخسن

 يبأ نع لوصألا ضعب يف تتاف "د" ةياورو .... "د" "ق" ىلع مدقيو هيلع دازي

 يزملا فارطأ شماهب فارظلا تكنلا ) . يؤلؤللا ةياور يف وهو دواد
۲ . 

 «لامكلا بیذم يف اهتمجرت رظنا . هريغو رجح نبا لاق امك لاحلا ةلوهجم ركب مأ (۲)

 مأ ثيدح هيوقي نكل « هحولا اذه نم فيعض ثيدحلاف « يحرزخلل ةصالخلاو

 . يريصوبلا ركذ امك ةيطع

 ضیا مايأ ريغ يف ةردكلاو ةرفصلا باب « ضيحلا باتك :يراخبلا دنع (۳)

 ةرفصلاو ةردكلا ىرت ةأرملا يف باب « ةراهطلا باتك : دواد يبأو « )١/ ٤۲١(

 ةرفصلا باب « ةضاحتسالاو ضیا باتك : يئاسنلاو (۲۱۵ /۱) رهطلا دعب

 یرت ضئاحلا يف ءاج ام باب « ةراهطلا باتك : ةحام نباو ۶۳ )١/ ةردكلاو

 -(۲۱۲ /۱) ةردكلاو ةرفصلا رهطلا دعب

 ." اعيش رهطلا دعب ةرفصلاو ةردكلا دعن ال انك " :تلاق ... دواد يبأ دنع هظفلو



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۶ 5

 سلجت مک ءاسفنلا باب (۸۵)

 )لس نب مالس نع يیراحا انث ديعس نب هللا دبع انئدح (۲6۶)
f0 3 1 7 ( 

 نع ( صوحألا وبا وه هنظأو نسمحلا وبا كلش ملس وا)

 :لاق سنا نع ")دی

 الإ اّموی نيعبرأ ءاسفنلل تقو ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناك

 . كلذ لبق رهطلا یرت نأ

 يف يلصولا ىلعي وبأ هاور ۰ تاقث هلاجر حیحص دانسإ اذه

 تعباسلا نم كورتم «يئادلا « لیوطلا : هل لاقیو « نامیلس وبآ ملس وأ میلس نبا (۱)

 . ( ۳4۲/۱ بیرقتلا ) ق / ةئامو نیعبسو عبس ةنس تام

 ييو يقابلا دبع .ط يف دوجوم وهو "به" و لصألا نم طقس نیسوقلا نيب ام (۲)

 يوارلا لوقو« كش نود ملس هيبأ مسا نأ رکذ ۱٩۳ /۱) فارشألا ةفحت

 . ليوطلا وه امإو مهو « صوحألا وبأ وه هنظأو:انه
 . (۲۸۱ /4) بيذهتلاو ١١( 457 /۳) يدع نبال لماكلا رظنا

 ةرشع ىلع هيبأ مسا يف فلتحا «يرصبلا ةديبع وبأ «لیوطلا ديمح يبأ نبا (۳)

 «ةسماخلا نم ءءارمألا رمأ نم ءيش يف هلوحدل ةدئاز هباعو «سلدم ةقث لاوقأ

 بيرقتلا ) ع /يلصي مئاق وهو تئامو نيعبرأو ثالث لاقيو نيتنثا ةنس تام

 .( ١/30

 :بيرقتلا يف رجح نبا هنع لاق « ليوطلا مالس هيف دنسلاف كلذك رمألا سيل (4)

 كلذك هنظ امك صوحألا ابأ هنظ هلعلو « ًابيرق هتجرت يف مدقت امك كورتم

 . اُمایب يتأيسو نسح هتاعباتع ثيدحلا نكل « ناطقلا نسحلا يبأ نع يوارلا



 E اهننسو ةراهطلا باتك

 زر
 "تنس 52 يطقرادلا هاورو هب يبراحا انك جشألا ديعس وبأ انك "هدنسم

 دمحم نب نهرلا دبع انث جشألا ديعس وبأ انث نهرلا دبع نب دادزي نع

 .ةملس مأ ثيدح نم هضعب يذمرتلاو دواد وبأ یورو )هب يبراحم ا

 . ۲۲۰/۱ ضيحلا باتك ننسلا يف ئيطقرادلا و « 5١" ص ىلعي وبأ (۱)

 ۱ : نیبراقتم نیظفلب اهنع ءاج (۲)

 يف دعقت وو يبلا ءاسن نم ةأرملا تناك : .. دواد يأ ظفل يف امك اضوق :لوالا

 : دواد يبأ دنع وهو .سافللا ةالص ءاضقب كو يبنلا اهرمأي ال ةليل نيعبرأ سافنلا

 ةراهطلا باتك :مكاحلاو (۲۱۹/۱) ءاسفنلا تقو يف ءاج ام باب « ةراهطلا باتك

 فرعأ الو « هاحرخي مو دانسالا حيحص ثيدح اذه : مكاحلا لاقو (۱۷۰ /۱)

 نبا ثيدح جرخأ هدعبو هنع يقهيبلا هجرخأو « يهذلا هقفاوو « اذه ريغ هانعم يف

 .( ۳٤۳ ۰۳۹۱/۱) ضیا باتك :ىربكلا ننسلا « اذه ةحام

 كيو هللا لوسر دهع ىلع ءاسفنلا تناك : ًاضيأ دواد يبأ دنع امك احلوق :ياثلا

 نعت ‹ سرولا انهوجو يلطن انكو " « ةليل نيعبرأ وأ ًاموي نيعبرأ اهسافن دعب دعقت

 دنع وهو « قباسلا عضوملا يف يقهيبلاو مكاحلاو دواد وبآ هجرحأ " فلكلا نم

 ءاج ام باب « ةراهطلا باتك : يذمرتلاو « ۲۲۲ ١/ ضیا باتك : یطقرادلا

 مك ءاسفنلا باب « ةراهطلا باتك : ةجام نبا و ۲۵۰ ١/ ءاسفنلا ثکم مك يف

 ةسم نع دايز نب ريثك لهس يبأ ىلع عيمجلا دنع هرادمو ۰ ۲۱۳/۱ سلجت

 . ةجح اه موقت ال : یطقرادلا لاق .لاحلا ةلوهجم : رجح نبا اهيف لاق «ةيدزألا

 يف امك ينابلألا ثيدحلا اذه نّسح نكل . املاح فرعي ال : ناطقلا نبا لاقو

 مه كلذو « ۲۰۷ ١/ يذمرتلا يف امك ركاش ده هححصو « ۲۲۲ ١/ ءاورإلا

 الو : ۱۲۳ ١/ دوبعملا نوع يف امك رينملا ردبلا يف لاق « ةسم ةلاهجب اوملسی ۶

 دايز نب ريثك : ةعامج اهنع ىور هناف ةعفترم املاح ةلاهجو ءاهنيع ةلاهج ملسن
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 رامخب الا لصت مل ةيراخا تضاح اذإ باب (۸۳)

 عیکو انث :الاق دمحم نب يلع و ةبيش يبأ نب ركب وبآ انئدح (۲ 4ه)

 48 يبلا نأ ةشئاع نع “ديعس نب ورمع نع ميركلا دبع نع نايفس نع
 معن :تلاقف ؟تضاح كيو يبلا :لاقف اه ةالوم تأبتخاف اهيلع لحد

 . اذه يرمتحا :لاقف هتمامع نم اه قشف :لاق

 دمحأ هفعض قراخملا يبأ نبا وهو ميركلا دبع هيف دانسإ اذه

 رمع يبأ نب دمحم هاور«"'هفعض ىلع عمجب :ربلا دبع نبا لاق لب «هريغو

 .هتمامع لدب هبوث نم لاق هنأ الا نتلاو دانسإلاب نايفس نع هدنسم يف

 ىلع ی دقو « اهنع اوور ءالؤهف نيسحلا نب يلع نب ديزو ةبيتع نب مكحلاو <

 : تلق . انسح نوكي نأ هلاوحأ لقأف « هدانسإ مكاحلا ححصو« يراخبلا اهثیدح

 يلو «يعبات «قدشألاب فورعملا ءيومألا «يشرقلا صاعلا نب ديعس نب صاعلا نبا (۱)

 نأ معز نم مهو «نيعبس ةنس ناورم نب كلملا دبع هلتق «هنبالو ةيواعمل ةنيدملا ةرمإ

 يف هل تسيلو «ةثلاثلا نم «هسفن ىلع ًافرسم ناكو «ةيؤر هيبأل اغلو ةبحص هل
 . ( ۷١/۲ بيرقتلا ) ق س ت دم م / دحاو ثيدح يف الإ ةياور ملسم

 رثك املف أطخلا شحاف مهولا ريثك ناك : هيف نابح نبا لاقو (1۰ /۱) ديهمتلا (۲)

 . ۳۷۸ ٦/ بيذهتلا يف هريغو اذه رظنا . هب جاجتحالا لطب هنم كلذ

 ةالص هللا لبقي ال » : هلوق ملسو هيلع هللا ىلص هنع حص دقو فيعض ثيدحلاف

 ةحام نبا و « ۲۱5 /۲ يذمرتلاو 4۲۱ ١/ دواد وبأ هجرخأ « رامخب الإ ضئاح

 . ١/ 5١5 ءاورإلا يف امك ينابلألا و ۲۵۱/۱ مكاحلا هححصو ۰۲۱۵ ۱



 < ٩ اهننسو ةراهطلا باتک

 بضتخت ضئاحخلا باب (۸۷)

 (؟میهاربا نب ديزي انث )جاحح ان ىيحي نب دمحم اشدح (۲۶۰)

 ؟ضئاحلا )"بضتخت :تلاق ةشئاع تلأس ةأرما نأ ةذاعم نع بويأ انث

 :تلاق

 . هنع اناهنی نكي ملف بضتخن نحنو ملسو هيلع هللا یلص يبلا دنع انك

 وه بويأو لاهنم نبا وه جاجح «حيحص دانسإ اذه

 . ؟)نایتخسلا

 قعساتلا نم ءلضاف ةقث «يرصبلا مهالوم «يملسلا دمحم وبآ «يطامغألا لاهنملا نبا )١(

 . ( ٠١٤/١ بیرقتلا ) عأ نيتئامو ةرشع عبس وأ ةرشع تس ةنس تام

 ديعس وبأ «ةرصبلا ليزن یار مث ةانثملا حتفو ةلمهملا نوكسو ةاشلا مضب : يرتستلا (۲)

 ثالث ةنس تام «ةعباسلا رابك نم «نيل اهيفف ةداتق نع هتياور يف الإ تبث ةقث

 . ( ۳١١/۲ بيرقتلا ) ع / حيحصلا ىلع ةئامو نيتسو

 بيرقتلا ) ع | ةثلاثلا نم «ةقث « ةيرصبلا ءابهصلا مأ « ةيودعلا هللا دبع تنب ()

2-۲ 

 . (۳۵۷ /۱ ناسللا ) ءانحلا لمعتست يأ (4)

 . ضیح نهو نبضتخي نك رمع نبا ءاسن نأ عفان نع يمرادلا جرخأو (ه)

 . (۲۵۲ ١/ ننسلا )



۳ 
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 ̂ رئابجا ىلع حسلا باب (۸۸)

 قازرلا دبع انث ؟”يخلبلا نابأ نب دمحم انئدح (۲4۷)

 :لاق بلاط يبأ نب يلع نع هدج نع هيبأ نع “يلع

 ملسو هيلع هللا یلص یبلا تلأسف “يدنز ىدحإ ترسكنا

 يقابلا دبع یعبطو "مه" و لصألا يف عضوملا اذه يف بابلا اذه ءاج اذكه )١(

 يف بابلا اذه نأ شماحلا يف هتخسن لصأب دحو هنأ : يمظعألا لاقو « يمظعألاو

 . هعضوم ريغ

 يلمتسم ناكو «ةيودمح بقلي «يلمتسملا ميهاربإ نب ركب وبأ «يحلبلا ريزو نبا (۲)

 /ةنسب اهدعب ليقو « نيتئامو نيعبرأو عبرأ ةنس تام ةرشاعلا نم ظفاح ةقث «عيكو

 . ( ٠٤١/۲ بيرقتلا) ٤ خ

 «بذكلاب عيكو هامرو «كورتم « طساو لزن فوك «دلاع وبأ «مهالوم يشرقلا (۳)

 . ( 1۹/۲ بیرقتلا) ق /ةئامو نيرشع ةنس دعب تام «ةنماثلا نم

 وهو «ةعبارلا نم ةقث يندلا نيسحلا وبأ يشاما بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نبا (4)

 ةنس ةفوكلاب لتقف «كلملا دبع نب ماشه ةفالخ يف جرح « ةيديزلا هيلإ بسني يذلا

 . ( ۲۷١/١ بیرقتلا) ق تاسع د | ةئامو نيرشعو نيتنثا

 دنزلا فرطف « رحآلا نم قدأ اهدحأ دعاسلا امظع : نادنزلا : ناسللا يف لاق (ه)

 «عوسرك وه رصنخلا يلي يذلا دنزلا فرطو « عوكلا وه مامالا يلي يذلا
 فرط لصوم: دنزلاو « قراسلا دي عطقت امهدنع نمو نيدنزلا عمتجم غسرلاو

 . (۱۹7/۳) . عوسرکلاو عوكلا : نادنز اهو فكلا يف عارذلا



 ۶ ۸ اهننسو ةر باتک

 ۱( ء fof .. و

 لاقو نيعم نباو دهآ هبنک دلاخ نب ورمع هيف دانسإ اذه

 لاقو «ثيدحلا عضي :عيكوو ةعرز وبأ لاقو .ثيدحلا رکنم :يراخبلا

 . ("تاعوضولا يلع نب ديز نع يوري :مكاحلا

 ةرابج اقدحاو ءاوتسا ىلع امي هربجتل مظعلا ىلع اهدشت ىلا ناديعلا : رئابجلا )١(

 (۲۲۰/۱) ننسلا يف يطقرادلا هجرحأ ثيدحلاو « ١١5/4( ناسللا ) . ةريبحو

 . كورتم يطساولا دلاخ نب ورمع :لاقو

 لیدعتلاو حرجلاو ۰ (۳۲۸ /5) يراخبلل ریبکلا خیراتلا يف لاوقالا هذه رظنا (۲)
 يبلا نع تبثی الو : يقهيبلا لاقو « (۱۷۷۰/۰) يدع نبال لماکلاو ۰ ۲۳۰/۲)

 ىلع حسلا باب « ةراهطلا باتک : یربکلا ) ... ءيش بابل اذه يف #8

 . ادج هاو دنسب ةجام نبا هاور : رجح نبا لاقو (۲۲۸ /۱ رئابحلاو بئاصعلا

 .( ۹٩ /۱ ممیتلا باب « ةراهطلا باتک : مارلا غ ولب )
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 بوثلا بيصي باعللا باب (88)

 دمحم نع ةملس نب دامح نع عیک و انن دمحم نب يلع انئدح(۲۸)

 :لاق ةريره يبأ نع “دايز نبا

 هقتاع ىلع يلع نب نيسحلا لماح ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تيأر

 . ””(هيلع) لیسی هباعلو
 . "نيحيحصلا لاجر هلاجر ,حیحص دانسإ اذه

 نم « لسرأ اعر تبث « ةقث « ةرصبلا ليزن « يندلا ثراحلا وبأ  مهالوم يحمجلا )١(

 . ( ١57/7 بيرقتلا ) ع / ةثلاثل

 . (517/17) لبنح نب دمحأل ةباحصلا لئاضف ةيشاح يف امك نيريس نبا سيلو

 يقابلا دبع يعبط يف دوجوم وهو "ه" و لصألا نم طقاس نيسوقلا نيب ام (۲)

 . هتبثأف ۰۳۲۲ ٠١/ فارشألا ةفحت اذكو يمظعألاو

 يلعو « ( 197/١ بيرقتلا ) : رظنا ًاقيلعت يراحبلا هل جرحأ امنإ ةملس نب دامح (۲)

 ‹ ( ۳/۲ بيرقتلا ) :رظنا ناخیشلا هل جرخي ۸ يسفانطلا وهو دمحم نبا

 (۷۷۰ /؟) ةباحصلا لئاضفو« (4 417 /۲ ) دنسملا يف دمحأ مامالا هحرحأ ثيدحلاو

 . نيخيشلا طرش ىلع هدانسإو هب عيكو قيرط نم



 fo اهننسو ةراهطلا باتك

 ءاملا يف جملا باب )٩۰(

 رعسم نع ةنييع نب نايفس انث «ديعس نب ديوس انئدح )۲٤۹(

 نع رعسم نع ةماسأ وبأ ان «"ةمارك نب نامثع نب دمحم انثدحو /ح/

 :لاق هيبأ نع لئاو نب رابحلا دبع

 هيف جمف هنم ضمضمف ولدب ىتأ ملسو هيلع هللا یلص يبلا تيأر

 .ولدلا نم اًجراخ رثنتساو «كسلا نم بيط وأ اکسم

 نيعم نبا هلاق ائيش هيبأ نم عمسي مل رابحلا دبع ,عطقنم دانسإ اذه
: 

 ."”يراحخبلاو

 ق ت د خ / نيتئامو نیسهو تس ةنس تام قرشع ةيداحلا نم «ةقث « وکلا (۱)

 . ( ٠۹۰/۲ بيرقتلا )

 < م / ةئامو ةرشع قینئا ةنس تام « ةثلاثلا نم « هيبأ نع لسرأ هنكل « ةقث (۲)

 . ( 455/١ بيرقتلا )

 رهشأ ةتسل هيبأ ةافو دعب دلو : رجح نب دمحم لاق : هيفو ريبكلا خيراتلا (۳)

 24١7 مقر ۲۷ ص ليسارملا ماكحأ يف ليصحتلا عماح رظناو )5/ ٠١5(«

 . ٠١5/5( ) بیذهتلاو
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 دحأ ةروع ىري نأ نع يهنلا باب )٩۱(

 نع نایفس نع «عيكو انث «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح (۲۰)

 ةشئاع نع ةشئاعل ىلوم نع “ديزي نب هللا دبع نب ىسوم نع «روصنم
 :تلاق

 .طق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرف تيأر ام وأ ترظن ام

 .ةشئاعل ةالوم نع :لوقي ميعن وبأ ناك :ركب وبأ لاق

 "لئامشلا" يف يذمرتلا هاور.مسی ملةشئاع یوم ؛فيعض دانسإ اذه

 "ريغصلا مجعملا" يف يناربطلا هاورو *"هب عيكو نع ناليغ نب دومحم نع

 نب فسوي نع «يبلحلا دمحم نب ةكرب نع ناذاش ايركز نب دمحأ نع
 نع سنأ نع ةداتق نع ةداحح نب دمحم نع يروثلا نايفس نع طابسأ

 )ثیدحا عضي باذك دمحم نبا ةكرب :ئيطقرادلا لاق كوب ةشئاع

 . هللا ءاش نإ حاكنلا باتك يف ثيدحلا اذه يتأيسو

 ق مت د م | ةعبارلا نم «ةقث «ينوكلا « ةلمهلا نوكسو ةمجعملا حتفب : يمطخلا (۱)
 . ( ۲۸٥/۲ بيرقتلا ١

 . 347 مقر ۲۳۸ ص لئامشلا (۲)

 درفت طابسأ نب فسوي الإ يروثلا نع هوري مل : لاقو « (37 /۱) ريغصلا مجعملا (۳)

 . دمحم نب ةكرب هب

 يمهسلا تالاوسو (4۷۹/۲) ءافعضلا يف لماكلا رظناو «(7304/1) نازيملا (5)

 . (۸ /۲) نازيملا ناسلو « ۲۲۹ مقر



 (؟ةبانجا نم ةعل لفغأ نم باب )٩۲(
 انث :الاق روصنم نب قاحس و ةبيش يبأ نب ركب وبأ انئدح (۲۵۱)

 ةمركع نع "'يبحرلا يلع يبأ نع ؟"دیعس نب ملتسم انث ,نوراه نب ديزي

 : سابع نبا نع

 اهبصي ۸ ةعمل ىأرف «ةبانج نم لستغا ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نأ

 .اهيلع اهلبف هتمجب لاقف «ءاملا

 .اهیلع هرعش رصعف :هثیدح يف قاحسإ لاق

 اوعمجأ سيق نب نيسح هما يحرلا يلع وبآ ؛فیعض دانسإ اذه

 نع ليعامسإ نبا ىسوم نع ؟"لیسارلا يف دواد وبأ هاورو « هفعض ىلع

 .ًالسرم 889 يبلا نع "دایز نب ءالعلا نع ديوس نب قاحسإ نع دام

 ءاج دقو تبثأ ام باوصلاو « " ةبانحلا نم ةعمل لستغا نم باب " لصألا يف عقو (۱)
 . "ه" يف باوصلا ىلع

 .( ۲۱/۲ بيرقتلا ) 4 / ةعساتلا نم «مهو اعر .دباع ءقودص «يطساولا يفقثلا (۲)

 / ةسداسلا نم «كورتم « شنح : هبقل « يطساولا يلع وبأ < سيق نب نيسح وه (۲)
 .( ١/8/١ بيرقتلا) ق ت

 . ٠ ص ةراهطلا باتك (۶)

 نب ىسوم نع " : اذكه ءاج ثيح ًافرحم لصألا يف اذه دواد يبأ دانسإ عقو (5)

 دايز نب ءالعلا نع « ديوس نب ءالعلا نع «دیعس نب قاحسإ نع دامح نع ليعامسإ
 . (”8. /۱۳) ةفحتلا يف امك تبث ام باوصلاو " ًالسرم 88 ينلا نع
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 اًعضوم كرتف ًأضوت نم باب )٩۳(
 ءالا هبصي مل

 نب دمحم نع صوحألا وبآ انث ءديعس نب ديوس انثدح (۲۰۲)
 :لاق يلع نع ؟)هیبآ نع دعس نب نسحلا نع “هللا ديبع

 :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ لحر ءاج

 أ مث رجفلا تيلصو ةبانحلا نم تلستغا نإ

 : و هللا لوسر لاقف ءاملا هبصي مل رفظلا

 .كأزجأ كديب هيلع تحسم تنك ول

 ردق تیارف تحبص

 يف ددسم هاور هللا دیبع نب دمحم فعضل ؛فیعض دانس) اذه

 ثيدح نم دهاش هلو هنتمو هدانسإب صوحألا يآ نع "هدنسم

 وکلا نمحرلا دبع وبآ ,يرازفلا ءةنکاس ءار امهنيب يازلاو ةلمهلا حتفب :يمزرعلا (۱)

 . (۱۸۷/۲ .بیرقتل) ق ت / ةئامو نیسمو عضب ةنس تام «ةسداسلا نم كورتم

 ق س د م خب | ةعبارلا نم « ةقث « ٍقوكلا « مهالوم يشافا دبعم نبا (۲)

 . ( ٠١١/١ بیرقتلا )

 ق / ةئلاثلا نم « لوبقم « يلع نب نسحلا ىلوم « يشافا دبعم نب دعس وه (۲)

 . ( ۲۸۹/۱ بيرقتلا )



 ۶۷ اهنتسو ةراهطلا باتک

 ۱۷ لإ 5 ۳
 . "هنس يف يقهيبلا هاورو دوعسم نبا

Ea eal a 

 5 يبلا لأس الحر نأ : هظفلو « ١84 /۱ لسغلا قيرفت باب « ةراهطلا باتك (۱)

 لسغي » : 46 يبلا لاقف ؟ ءاملا هدسج ضعب ئطخيف ةبانحلا نم لستغي لجرلا نع

 .يعجشألا زيزعلا دبع وبأ زيزعلا دبع نب مصاع هدنس يفو. « يلصي مث ناكملا كلذ

 . يوقلاب سيل : يئاسنلا لاقو ءافعضلا يف يليقعلا هركذو .رظن هيف :يراخبلا لاق
 . مهي قودص : بيرقتلا يف هنع لاقو ( 45 /5) بيذهتلا : رظنا
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 44 ةالصلا تيقاوم باتک

 ()ةالصلا تيقاوم بانك - ۳

 رجفلا ةالص تقو باب )١(
 نب ديلولا انث «يقشمدلا ميهاربإ نب نهرلا دبع انثدح (75)

 "ىم نب ثيغم انث «"”يعازوألا ميري نب كيمن انث « يعازوألا انث ملسم

 تلبقأ ملس املف « *)سلغب حبصلا ريبزلا نب هللا دبع عم تيلص : لاق

 عم تناك انتالص هذه : لاق ؟ ةالصلا هذه ام : تلقف مع نبا ىلع

 رفسأ رمع نعط املف ءرمعو كب يبأو يلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 نامثع امك

 هللا دبع نع (( هحيحص )) يف نابح نبا هاور ؛حيحص دانسإ اذه
 هدانسإب هركذف يقشمدلا ميهاربإ نب نمحرلا دبع نع «ملس نب دمحم نبا

 . ؟؟)هنتمو

 باتک )) اذک بابلا اذه ءاج ۲۱۹/۱ يقابلا دبع .ط ةحام نبا ننس يف (۱)

 . (( ةالصلا

 قا ةسداسلا نم ةقث . يماش « يعازوألا « ةيناتحتب مری نبا میظع نزوب كيف (۲)

 . (۳۰۸/۲ بیرقتلا )

 ‹«يعازوألا  ارغصم ةلمهع : ىم” نبا هثلثمو ةيناتحتو هیناث رسكو هلوآ مضب ثيغم (۳)

 . (۲۱۸/۲ بیرقتلا ) ق ةثلاثلا نم ةقن يماشلا بويأ وبأ

 . (۳۷۷/۳ ةياهنلا ) حابصلا ءوضب تطلتحا اذإ لیللا رخآ ةملظ : سلغلا (4)

 . ۲۱۲۱ مقر ٩۸ص نآامظلا دراوم (5)

 ب۵



 نب كيف نع يعازوألا ثیدح :لاق يراحبلا نع يذمرتلا یکحو

 یهتنا . ()نسح ثیدح رجفلاب سیلغتلا يق متری

 "يرعشأالا یسوم يأ ثیدح نم ملسم حیحص يف دهاش هلو
 . “ةشئاعو ةريره يبأ ثيدح نم يذمرتلا هاورو

 )١( لامكلا بيذهت ۱4۲۵/۳ .

 نيح رجفلا ماقأف » : هيفو ةالصلا تيقاوم يف ليوطلا هذ ىسوم يبأ ثيدح نم (۲)

 رجفلا رخأ مث : لاق نأ ىلإ ... اضعب مهضعب فرعي داكي ال سانلاو « رجفلا قشنا

 « ... تداك وأ سمشلا تعلط دق لوقي لئاقلاو اهنم فرصنا يح دغلا نم

 سمنلا تاولصلا تاقوأ باب ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك ملسم حيحص )

 . ( ۱۷۸ مقر ۱

 ةالصلا تیقاوم يف ءاج ام باب يف ةريره يبأ ثیدح « ةالصلا باوبآ : عماجلا يف (۲)

 ۰۲۸۷/۱ ) رجفلاب سیلغتلا يف ءاج ام باب يف ةشئاع ثیدحو (۲۸۳/۱)



 EY ةالصلا تيقاوم باتک

 رهظلا ةالص تقو باب (۲)
 نع «ماشه نب ةيواعسم انئدح «بيرك وبأ انئدح (۲۵۶)

 نع )هیبأ نع )كلام نب فشخ نع گاةریبج نب ديز نع ")نایفس

 :لاق دوعسم نب هللا دبع

 . انكشي ملف "ءاضمرلا رح ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ىلإ انوكش

 هب بيرك يبأ نع هدنسم يف رازبلا هاور . لاقم هيف دانسا اذه

 نع « ةيواعم الإ دانسالا اذهب هاور هملعن ال : لاقو « هنتمو هدانسإب هركذف

۰ 

7 
 یهتنا . *)نایفس

 نب ةيواعم هل لاقیو « دسأ يب ىلوم « يفوكلا نسحلا وبآ  راصقلا ماشه نب ةيواعم (۱)

 4 م خب( نیتئامو عبرأ ةنس تام  ةعساتلا راغص نم ماهوآ هل قودص « سابعلا

 . ( ۲٠٣۱/۲ بیرقتلا )

 . ( ۱۳۸/٤ نازيملا ) يروثلا (۲)

 كاحضلا نبا ةريبج يبأ نب دومحم نبا « ةدحوملا رسكو ميلا حتفب : ةريبج نب ديز (۳)

 . ( 777/١ بيرقتلا ) ق ت / ةعباسلا نم كورتم يندملا ةريبح وبأ / يراصنألا

 يئاسنلا هقثو يئاطلا كلام نبا  ءاف اهدعب ةمجعملا نوكسو هلوأ رسكب : فشخ )٤(

 . ( ۲۲۳/۱ بيرقتلا ) ٤ / ةيناثلا نم

 . ( ۲۲۷/۲ بیرقتلا ) ق / ةيناثلا نم « لقم « فوك « يئاطلا كلام (ه)

 . ةالصلا ءانثأ لمرلا رح ةدش و يبلا ىلإ اوكش يأ لمرلا : ءاضمرلا (")

 . (۳۷۰ مقر ۱۸۸ /۱ ) رهظلا تقو باب راتسألا فشک (۷)



 هللا دبع نع ترألا نب بابح قیرط نم همجعم يف يناربطلا هاورو

 . ؟۳ءاضمرلا ةدش لدب ةرجاشاب ةالصلا ظفلب دوعسم نبا

 ةحام نبا ظفلب بابخ ثیدح نم كردتسلا يف مكاحلا هاورو

 وبأ ان يلصولا ىلعي وبآ هاورو «"”يقهيبلا هاور هقیرط نمو ؟ءاوس

 نکل "نیل هيف ماشه نب ةيواعمو “هلاح فرعی ال يئاطلا كلامو

 . ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نع ترألا

 )١( ريبكلا مجعلا ٠١/١8 مقر ۹۷۹6 .

 . كردتسملا نم هناظم يف هدحأ مل (۲)

 1۳۸/۱ را ةدش يف اه ليجعتلا يف ىور ام باب ةالصلا باتك یربکلا ننسلا (۳)

 . تأيس امك ملسم يف بابخ ثيدحو

 )٤( نازيملا ) فشح هنبا هنع درفت فرعي ال : يهذلا لاق 4۲۹/۳ ( .

 هتمجرت رظنا ) هيف ليق ام عم قفتي ام وه هتمجرت يف هتلقن امك هيف رجح نبا هلاق ام (ه)

 . ( بيذهتلاو نازيملا يف

 بابحتسا باب هحيحص نم ةالصلا عضاومو دجاسلا باتك يف ملسم دنع وه (")

 :يئاسنلاو ( ۱۹۰ ح :۳۳/۱ ) رحلا ةدش ريغ يف تقولا لوأ يف رهظلا مدقت

 ةالصلا باتك :ةحام نباو «( 498 ح ه8 /۱ رهظلا تقو لوأ تيقاوملا باتك

 هللا لوسر انيتأ : لاق ملسم دنع هظفلو 25175 ح ۲۲۲/۱ رهظلا ةالص تقو باب

 باصأ اذطو «هنتم تبث ثيدحلاف ءانكشي ملف ءاضمرلا رح هيلإ انوكشف ي

 . طقف دانسإلا ىلع مكح نيح هللا همحر يريصوبلا



 ۶ ةالصلا تیقاوم باتک

 رهظلاب داربإلا باب (۳)

 نب قاحس) انئدح )يطساولا رصتنلا نب ميمت انثدح (۲۰۵)

 ةبعش نب ةريغملا نع مزاح يبأ نب سيق نع “نايب نع كيرش نع «فسوي
 ةالص ملسو هيلع هللا ىلص هللا وسر عم يلصن انك :لاق

 : انل لاقف ؟)ةرحاماب رهظلا

 . منهج حيف نم رحلا ةدش نإف ةالصلاب اودربأ

 نع هحيحص يف نابح نبا هاور . تاقث هلاجرو حيحص دانسإ اذه

 فسوي نب قاحسإ انث « لبنح نب دمحأ انث «يماسلا نمحرلا دبع نب دمحم

 . ؟9هنتمو هدانسإب هفورحب هركذف
 )°(. f ۰ ع . ۲ 7 ۶
 « هريره يبأ ثيدح نم مهریغو يئاسنلاو يذمرتلاو نیحیحصلا يف هلصاو

 وأ عبرأ ةنس تام « طباض ةقث « همال ظفاحلا لهس نب ملسأ دج « مهالوم يشاما )١(

 ۰۱۱۳/۱ بیرقتلا ) ق س د ةنس نوعبسو تس هلو نيتئامو نيعبرأو سم

 ع | ةسماخلا نم « تبث « ةقث « يفوكلا رشب وبأ - نیتامهع - يسمحألا رشب نبا (۲)

 . ( ١/ ١١١ بيرقتلا )

 . ( ۲٤٠١/١ ةياهنلا ) راهنلا فصن رحلا دادتشا : ةرجاما (۳)

 )٤( دنسلا ) يق وهو ۲۲۹ ح ۰٩ص نآمظلا دراوم ۲۵۰/4 ( .

 ننسلا ) يف يمرادلا دنع وهو ( ۲۳۸ ۰ ۲۲۹/۲ دنسلا ) يف ةريره يبأ ثيدح (5)

 يف رهظلاب داربإلا باب ةالصلا تيقاوم باتك :حيحصلا يف يراخبلاو ( ۱

 بابحتسا باب ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك :ملسم دنعو ۱۵۱۸/۲ را ةدش



f (DD f ۳فظن 2  
 ۰ دیعس يبأو “سن ثیدح نم يراخبلا يفو رد ياو ۱۶۹

 نع «يفقثلا باهولا دبع انث ”رمع نب نهرلا دبع انئدح (۲۵۰)
 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع عفان نع هللا ديبع

 :ملسو هيلع

 ٠ هقيرط يف رحلا هلانيو ةعامج ىلإ يضعب نمل رحلا ةدش يف رهظلاب داربالا 4۳۰/۱

 ح (۸/۱) رحلا دتشا اذإ رهظلاب داربإلا باب تيقاوملا باتك يئاسنلاو 9۰۱

 وبأو 2(؟١/595) رحلا ةدش يف رهظلا ريخأت يف ءاج ام باب ةالصلا باوبأ يذمرتلاو

 ةالصلا باتك ةحام نباو (۲۸/۱) رهظلا ةالص تقو باب ةالصلا باتك دواد

 باتك ىربكلا يف يقهيبلا هجرخأو (۲۲۲/۱ رحلا ةدش يف رهظلاب داربإلا باب

 رحلا ةدش يف رهظلا ريحأت باب ةالصلا )4۳۷/۱(.

 :يراخبلا دنع ةريره يبأ ثيدح ظفلو

 » منهج حيف نم رحلا ةدش نإف ةالصلاب اودربأف رحلا دتشا اذإ « .

 هرظناو اهدعب امو ٠٠١/١ دنسملا ) يف دمحأ مامإلا كلذك هجرخأ رذ يأ ثيدح (۱)

 . ةريره يبأ ثيدح جیرخت يف اهركذ مدقتملا عضاوملا يف ركذ نمو يراخبلا دنع

 رهظلا ليجعت باب تيقاوملا باتك يئاسنلا دنع وهو يراخبلا نم هتنظم يف هدحأ مل (۲)

 ةالصلاب دربأ رحلا ناك اذإ هلي هللا لوسر ناك ) هظفلو ۰۰۰ ح ه8 ص دربلا يف

 . ( لجع دربلا ناك اذإو

 دنسملا يف وهو ةريره يبأ ثيدح جيرخت دنع هركذ قباسلا عضوملا يف يراخبلا دنع (۳)

 . دف

 = نوكسو ءارلا مضب :هتسر هبقل «يناهبصألا نسحلا وبأ « يرهزلا ريثك نب ديزي نبا (4)



 ¥ ةالصلا تيقاوم باتک

 قيرط نم هحيحص يف نابح نبا هاور . حيحص دانسإ اذه

 نسمح :لاقو رذ يبأ ثيدح نم يذمرتلا هاورو «'باهولا دبع
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 نيس ةنس تام «ةرشاعلا راغص نم فیناصتو بئارغ هل ةقث «ةانثملا حتفو ةلمهلا

 . ( 157/١ بیرقتلا ) ق / نیتئامو

 يف رمع نبا ثیدح نکل حیحصلا نم دوحولا مسقلاو دراولا نم هناظم يف هدحآ )۱( 

 ۱۵/۲ رحلا ةدش يف رهظلاب داربالا باب ةالصلا تیقاوم باتک :يراخبلا حیحص

 . منهج حیف نم رحلا ةدش ناف ةالصلا نع اودربأف رحلا دتشا اذإ هظفلو

 . هلبق ثيدحلا يف رذ يبأ ثیدح جیرخت رظنا (۲)



 برغلا تقو باب )٤(
 دابع انبآ )یسوم نب ميهاربإ انث «ىيي نب دمحم انئدح (۲۵۰۷ )

 نب فنحألا نع «نسحلا نع ةداتق نع © يهاربإ نب رمع نع ماوعلا نبا

 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق بلطملا دبع نب سابعلا نع «””سيق

 :ملسو هيلع

 كبتشت تح برغملا اورخؤي مل ام ةرطفلا ىلع ّيمأ لازت ال

 موجنلا
 برطضا : لوقی یجی نب دمحم تعم :ةحام نب هللا دبع وبأ لاق

 نب ماوعلا ىلإ نيعألا ركب وبأو انأ تبهذف «دادغبب ثيدحلا اذه يف سانلا

 ۱ . هيف ثيدحلا اذإف هيبأ لصأ انيلإ جرحأف ماوعلا نب دابع

 نب دابعلا ةياور نم هدنسم يف رازبلا هاور *)نسح دانسإ اذه

 نم ظفاح ةقث « ريغصلاب بقلي « يزارلا ءارفلا قاحسإ وبأ « يميمتلا ديزي نبا (۱)
 . (44/۱ بيرقتلا ) ع / نیتئامو نيرشعلا دعب تام « ةرشاعلا

 نم «فعض ةداتق نع هثیدح يف «قودص «يورهلا بحاص «يرصبلا ,يدبعلا (۲)

 . ( ١١/۲ بيرقتلا ) ق س ت دق | « ةعباسلا

 تام ليق « ةقث «مرضخم «رخص :ليقو «كاحضلا همسا رحب وبأ ,يدعسلا يميمتلا (۳)

 . (4۹/۱ بيرقتلا ) ع / نيعبسو نيتنلا :ليقو «نيتسو عبس ةنس
 نازيملا فو رجح نبا لاق امك فعض ةداتق نع هثیدح يفو «ميهاربإ نب رمع هيف )٤(

 ىور دقو «ريكانم هل :لاقف هنع يبأ تلأس :دمحأ نب هللا دبع لاقو .. (۱۷۹/۳)

 يرصب : يطقرادلا هيف لاقو ... اًركنم افيدح ماوعلا نب دابع هنع



 ۹۹ ةالصلا تیقاوم باتک

 نم الإ سابعلا نع يور هملعن ال ثيدحلا اذه : لاقو «هوحنب ماوعلا

 ؛نسحلا نع «ةداتق نع «ميهاربإ نب رمع الإ هاور هملعن الو هحولا اذه

 نع «نسحلا نع «ةداتق نع «ميهاربإ نب رمع نع دحاو ريغ هاورو : لاق
 ىهتنا . السرم سابعلا

 ميهاربإ نب رمع نع ماوعلا نب دابع نع يور :لبنح نب دمحأ لاقو
 . "9ثيدحلا اذه نعي ركنم ثيدح

 نع «ماوعلا نب دابع قيرط نم مكاحلا نع هننس يف يقهيبلا هاورو

 نع هننس يف يقهيبلا هاور اذكه « ةداتق نع رمعم نع « ميهاربإ نب رمع

 .ملعأ هللاف 20| رمعم ةداتق نيبو ميهاربإ نب رمع نيب لخدأف مكاحلا

 . "يراصنألا بويأ يبأ ثيدح نم هننس يف دواد وبأ هاورو

 هلاق امو «ةدع هقثو دقو ۳٤۹(« مقر ه١ ص يئطقرادلل يناقربلا تالاوس .كرتي نيل <

 . (4۲۵/۷ بيذهتلا رظنا ) رظنا هيف ليق ام نيب طسو هيف رجح نبا

 ىسوم نبا ميهاربإ قيرط نم (۲۷۰/۱) برغملا تقو باب يمرادلا ننس يف وهو (۱)

 . هوحن هب

 ۰۱۷۹/۳ نازیلا رظنا (۲)

 يف امآ 44۸/۱ برغملا ريخأت ةيهارك باب ةالصلا باتک يقهيبلا ننس يف اذکه (۲)

 :هلوق هيف امنإو كلذک رمألا سيلف هقيرط نم ثيدحلا يقهيبلا یور يذلاو مکاخا

 اًخيش ارمعم لعجف ... ةداتق نع رمعمو ميهاربإ نب رمع نع « ماوعلا نب دابع انث

 ۰۱۹۱/۱ ةالصلا باتک كردتسلا رظنا . رمعل ال دابعل

 للك هللا لوسر تعم امآ : هظفلو ۲۹۱/۱ برغلا تقو يف باب « ةالصلا باتک (4)

 كبتشت نأ ىلإ برغلا اورخؤي مل ام ةرطفلا ىلع لاق وأ ریخب یمآ لارت ال : لوقي



 ءاشعلا ةالص لبق مونلا نع يهنلا باب (هر
 اهدعب ثيدحلا نعو

 نب دمحم انثدحو ح ميعن وبآ انثدح بیش يبأ نب ركب وبآ انثدح (۲۰۸)

 : تلاق ةشئاع نع هيبأ نع " مساقلا نب نمحرلا دبع نع بإ/ ٤٦ ۰ 5 5 5 ثع 1 )۲( 4
 . اهدعب رم الو ءاشعلا لبق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مان ام

 . تاقث هلاجر ,حيحص دانسإ اذه

 انث «رازبلا ديلولا نب دمحأ انث هدنسم يف رازبلا هاور هب يفئاطلا

 نع ريمع نب ديبع نب هللا دبع نب دمحم انث «ىدملا هللا دبع نب زيزعلا دبع

 نب دمحم هيفو هنتمو هدانسإب ةشئاع نع ةورع نع ةكيلم يبأ نبا

 عماجلا حيحص 2 ينابلألا هححص « حيحص هقرط عومجم. ثيدحلاو موجنلا =

 5/5 ١1(.

 بيرقتلا ) ق س مت د م خب /ةعباسلا نم «مهيو ئطخي قودص «يفقثلا ىلعي وبأ (۱)

۸۹/۱ . 

 ةسداسلا نم «لیلج ةقث «يدملا دمحم وبأ يميمتلا قیدصلا ركب يبأ نب دمحم نبا (۲)

 . ۱4۱4 ح ۲۰۱ ص دنسلا (۳)

 نع ةكيلم يبأ نبا یور ملعن ال : رازبلا لاقو ۳۷۸ ح ۱۹۲/۱ راتسألا فشک (4)

 . اذه الا ةشئاع نع ةورع



 ۷1 ةالصلا تيقاوم باتك

 . )كورتم وهو هللا دبع

 نمو ةشئاع نع «ةزمح يبأ قيرط نم كردتسملا يف مكاحلا هاورو

 «يذمرتلاو نيحيحصلا يف هلصأو ؟"یربکلا هننس يف يقهيبلا هاور هقيرط
 :ظفلب ةزرب يبأ ثيدح نم يئاسنلاو

 “دعب ثيدحلاو اهلبق مونلا هرکی ناك

 «بيبح نب ميهاربإ نب قاحسإ و «ديعس نب هللا دبع انثدح (؟59)

 نع بئاسلا نب ءاطع انث ليضف نب دمحم انث :اولاق )رذنلا نب يلعو

 ۲٠٣/۰. برعلا ناسل رظنا (۱)

 رخأتي یح ءاشعلا لبق مونلا ةيهارك باب «ةالصلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا (۲)

 مساقلا ثيدح جرحأو 40۲/۱ ريح ريغ يف اهدعب ثيدحلا ةيهاركو اهتقو نع

 . كلذك

 4٩/۲ ءاشعلا لبق مونلا نم هركي ام باب ةالصلا تيقاوم باتك :يراخبلا دنع (۳)

 ءاشعلا لبق مونلا هرکی ناك هِي هللا لوسر نأ » :هدنع هظفلو ۷۳ص رظناو

 . « اهدعب ثيدحلاو

 يف حبصلاب ريكبتلا بابحتسا باب ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك :ملسم دنعو

 باتك :يئاسنلا دنعو 2447/١ اهيف ةءارقلا ردق نايبو سيلغتلا وهو اهتقو لوأ
 باوبأ :يذمرتلا دنعو ۰1۲/۱ برغملا ةالص دعب مونلا ةيهارك باب تيقاوملا

 لاقو ۳۱۲/۱ اهدعب رمسلاو ءاشعلا لبق مونلا ةيهارك يف ءاج ام باب ةالصلا

 يمرادلاو «ةبعش نع يسلايطلاو دمحأ هاورو :ثيدحلا اذه جيرخت يف ركاش دمحأ

 . يزورملا رصن نب دمحمو دواد وبأو

 فاق مث ةنكاس ةنيناتحت اهدعب ءارلا رسكو ةلمهملا حتفب يقيرطلا رذنلا نب يلع (4)



 ۰. ىف

 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز يف ةجاجزلا حابصم ۲

 هيلع هللا یلص هللا لوسر انل )بدج :لاق دوعسم نب هللا دبع نع قیقش

 . انرجز يعي ءاشعلا دعب رمسلا ملسو

 . انا : انرجز :ةجام نبا لاق

 بئاسلا نب ءاطع نأ الا ةلع هل ملعأ الو تاقث هلاجر دانسإ اذه

 . طالتخالا دعب هنع یور لیضف نب دمحمو هرخآب طلتحا

 نبا عم نمع « ةمثیخ قیرط نم یربکلا هننس يف يقهيبلا هاورو

 . "رفاسم وأ لصمل الإ ءاشعلا دعب رس ال ظفلب دوعسم

 ةالص دعب رمسلا باعو هرک و مذ نعي :بدح :لاقو هب بئاسلا

 هب لیضف نب دمحم نع هدنسم يق ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاورو . ةمتعلا

 . 2 رمع نبا ثيدح نم هركذف مامه انث دلاخ

 ق س ت /نيتئامو نيسو تس ةنس تام «ةرشاعلا نم ؛عيشتي قودص يفوكلا <

 . (44/۲ بيرقتلا )

 . (؟١/147 ةياهنلا) بداح بئاع لكو هباعو ةمذ يأ (۱)

 . 44 4ص حاضیالاو دييقتلا رظنا (۲)

 ثيدحلا ةيهاركو اهتقو نع رحأتي نح ءاشعلا لبق مونلا ةيهارك باب ةالصلا باتك (۲)

 . عضوملا اذه يف كلذك ءاطع ثيدح رخأو 40۲/۱ ريح ريغ يف اهدعب

 )٤( دوبعملا ةحنم )۷۳/۱( .

 . (۳۱۶/۱) دئاوزلا عمجم (5)



 VY ةالصلا تيقاوم باتك

 ةمتعلا ةالص :لاقي نأ يهنلا باب (5)

 نب ةريغملا انث بساک نب دیه نب بوقعی اندح (۲۹۰)

 . ةريره يبأ نع يربقملا نع "”نالجع نب دمحم نع ؛'”نمحرلا دبع

 نب نمحرلا دبع نع“ مزاح يبأ نبا انث ديم نب بوقعي انثدح

 هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع « بيسملا نب ديعس نع «)ةلمرح
 :لاق ملسو هيلع

 . مكتالص مسا ىلع بارعألا مكنبلغي ال

 مهماتعال ةمتعلا نولوقي امنإو ءءاشعلا يه امنإف :ةلمرح نبا داز

 . لبإلاب

 مهي ناك هيقف قودص « يموزخملا شايع نب هللا دبع نب ثراحلا نبا )١(

 بيرقتلا ) ق س د خ ةئامو نينامو نام وأ تس ةنس تام ةنماقلا نم

0۹۹/۲ . 

 . مدقت (۲)
 « ةئامو نينامثو عيرأ ةنس تام ةنماثلا نم هيقف قودص دملا ةملس نب زیزعلا دبع (۲)

 ةفحت يقو متاح يبأ نيا لصألا يف عقوو 2048/١( بيرقتلا ) ع كلذ لبق ليقو

 نبا تاعبطو .ه يف وه امك تبثأ ام باوصلاو "مزاح نبا" 4/٠١ فارشألا

 . بيرقتلاو ةجام

 4 م | ةئامو نيعبرأو سم ةنس تام ةسداسلا نم أطخأ اير قودص ةلمرح وبأ (4)

 . (4۷۷/۱ بیرقتلا )

tv 



  )ةشئاع ثیدح نم نيحيحصلا يف هلصأو «حيحص دانسإ اذه

1 0 > (۲) 
 ۰ يئاسنلاو دواد يبأو ملسم یو

 لضف بابو « .. ةمتعلاو ءاشعلا رکذ باب « ةالصلا تیقاوم باتک :يراخبلا يف (۱)

 دجاسلا باتک :ملسمو 4٩/۲ بلغ نمل ءاشعلا لبق مونلا بابو ۰4۷/۲ ءاشعلا

 ةشئاع نأ :ملسم دنع هظفلو 44۱/۱ اهریحأتو ءاشعلا تقو باب ةالصلا مضاومو

 :تلاق و يبلا جوز

 . « ةمتعلا یعدت يلا يهو ءاشعلا ةالصب يلايللا نم ةليل هيي هللا لوسر متعأ »

 ةمتعلاو ءاشعلا رکذ باب ةالصلا تیقاوم باتک :يراخبلا يف رمع نبا ثیدح نم (۲)

 تقو باب قالصلا عضاومو دحاسلا باتک :ملسمو 45/۲ اًعساو هآر نمو

 لاقي نأ يف ةصحرلا باب تیقاولا باتک :يئاسنلاو 440/۱ اهریحأتو ءاشعلا

 يف باب «بدألا باتک : دواد يبأ دنعو ۵4۳ ۰ ۵4۲ ح ۱6/۱ ةمتعلا ءاشعلل

 ةالص لاقي نأ يهنلا باب «ةالصلا باتك :ةحام نبا دنعو ١/١“ ةمتعلا ةالص

 :ملسم دنع هظفلو ۲۳۰/۱ ةمتعلا

 اأو ءاشعلا هللا باتک يف امفاف ءاشعلا مکتالص مسا ىلع بارعألا مکنبلغت ال »

 . « لبالا بالحب متعت

 ةريره يبأ ثيدحو « رمع نبا ثیدح نم اريخأ هلوق لصالا نم طقس هلعلو

 . ١51/5 عماجلا حیحص يف امك ينابلألا هححص



 4V6 ناذألا باتك

 ناذألا باتک





 VV ناذألا باتك

 ناذألا باتك - ۽

 ناذألا ءدب باب (۱)

 )ی انث ,"”يطساولا هللا دبع نب دلاخ نب دمحم انثدح (۲۱)

 :هيبأ نع « ملاس نع «يرهزلا نع «” قاحسإ نب نمحرلا دبع نع
 ةالصلا ىلإ مهمهي امل سانلا راشتسا ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نأ

 نم ههركف سوقانلا اوركذ مث «دوهيلا لح نم ههركف قوبلا اوركذف

 :هل لاقي راصنألا نم لحجر ةليللا كلت ءادنلا يراف «یراصتلا لحأ

 ىلص هللا لوسر يراصنألا قرطف « باطخلا نب رمعو « ديز نب هللا دبع

 نذأف هب الالب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأف « اليل ملسو هيلع هللا

 . هب

 قا ةنس نوعست هلو نیتئامو نيعبرأ ةنس تام « ةرشاعلا نم فیعض « ناحطلا (۱)

 . (۱5۷/۲ بیرقتلا )

 نم تبث « ةقن  مهالوم ينزملا يطساولا ناحطلا نمحرلا دبع نب هللا دبع نب دلاخ (۲)

 بیرقتلا ) ع/ ةئامو رشع ةنس هدلوم ناک و ةئامو نينامثو نينثا ةنس تام « ةنماثلا

1( . 

 يمر قودص« دابع هل لاقيو ةرصبلا لیرن يندملا ةنانك نب ثراحلا نب هللا دبع نبا (۳)

 . ٤۷۲/١( بیرقتلا ) 4 م خب تح /ةسداسلا نم «ردقلاب

 نبال يقابلا دبع .ط يفف تبثآ ام باوصلا لعلو (هب ىتأف) "ه" و « لصألا يف )٤(

 . "نذأف" ةحام



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۷۸

 ريخ ةالصلا" حبصلا ةالص ءادن يف لالب دازو : يرهزلا لاق

 . ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر اهرقأف "مونلا نم

 هنکلو ىأر يذلا لثم تيأر دق هللا لوسر اي:رمع لاق)

MD, ©» 

 قیرط نم هنم فرط «يئاسنلاو «يذمرتلاو .نحیحصلا يف :تلق

 ىلإ حبصلا ةالص ءادن يق لالب نع يرهزلا داز امو )رمع نبا نع عفان

 هجام نبال يقابلا دبع ط و ه ىف دوجوم وهو لصألا نم طقس نيسوقلا نيب ام (۱)
 ايو يريصوبلا هركذ ام هل دهشي نكل فيعض دلاخ نب دمحم هدنس يف ثيدحلاو

 (۱۸۹/۱) ةعزخ نبا حيحص يف وهو ديز نبا هللا دبع ثيدح كلذكو هجيرخت

 :يذمرتلا لاقو «ناذألا ءدب يف ءاج ام باب قالصلا باوبأ :عماجلا يف يذمرتلاو

 . حيحص نسح ثيدح ديز نب هللا دبع ثيدح
 ينربخأ ... : هدنع هظفلو (۷۷/۲ ناذألا ءدب باب « ناذألا باتك :يراخبلا دنع (۲)

 نونيحتيف نوعمتجي ةنيدملا اومدق نيح نوملسملا ناك : لوقي ناك رمع نبا نأ عفان

 لثم اسوقان اوذختا : مهضعب لاقف « كلذ يف اموي اوملكتف اه ىداني سيل ةالصلا

 ال وأ :رمع لاقف . دوهيلا نرق لثم اقوب لب : مهضعب لاقو ۰ ىراصنلا سوقان

 دانف مق لالب اي » : ليي هللا لوسر لاقف ةالصلاب يداني الحر نوثعبت

 يئاسنلاو ۰ ۲۸۵۰/۱ ناذألا ءدب باب ةالصلا باتك: ملسم دنع وهو « ةالصلاب

 ءدب يف ءاج ام باب قالصلا باوبأ :يذمرتلاو ۷۳/۱ ناذألا ءدب «ناذألا :باتک

 قماقالاو ناذألا باوبأ عامج هحيحص يف ةعيزخ نبا هجرحأو 757/١ ناذألا

 ۰۱۸۸/۱ ةماقإلاو ناذألا ءدب يف باب



 ۶ ۷۹ ناذألا باتک

 . لالب نع بیسلا

 وب انئدح «ىيي نب دمحم و «راشب نب دمحم انثدح (۲۳۲)

 يبأ نب كلملا دبع نب زيزعلا دبع ينريخأ ؛جيرج نبا انبأ )مصاع

 نبا ةروذحم يبأ رجح يف اًميتي ناكو «)زیربحم نب هللا دبع نع «'"”ةروذحم

 ىلإ جراخ ينإ مع يأ :ةروذحم يبأل تلقف ماشلا ىلإ هزهج حر يعم

 رفن يف تحرح :لاق ةروذح ابأ نأ نربحأف كنيذأت نع لأسأ ناو ماشلا

 ثيدحلا ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نذوم نذأف « قیرطلا ضعب انکف

 :يل لاق هیفو «(“ناذألا ميلعت يف هلوطب

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم يلإ هركأ ءيش الو تمقف .نذأف مق

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر يدي نيب تمقف هب يرمأي ام الو ملسو

 ناعد مث هسفنب وه نيذأتلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يلع ىقلأف

 . مدقت يرصبلا ليبنلا مصاع وبأ « ينابيشلا ملسم نب كاحضلا نب دلخم نب كاحضلا (۱)
 . (6۱۰/۱ بيرقتلا ) 4/ ةسداسلا نم .لوبقم «نذؤملا يكملا يحمجلا (۲)

 تام « ةثلاثلا نم «دباع ةقث  يكلا يحمجلا ارغصم ياز هرحآ ءارو ةلمهع زيريحم (۲)

 . 415/١( بيرقتلا ) ع/ اهدعب ليقو ةئامو نيعستو عست ةنس

 ميملا رسکب ريعم هوبأو « ناملس ليقو « ةرمس ليقو « سر همسا روهشم يباحص )٤(

 بيرقتلا ) 4 م خب/ ناذول نبا ريمع ليقو « ةيناتحتلا حتفو ةلمهملا نوكسو
4) . 

 ۲۳۶/۱ ةحام نبا ننس يف هرظنا « هنم عطاقم يريصوبلا رصتخا ليوط ثيدحلا (5)

 . ۷۰۸ ح



 ب[

 رهشلا ضوع.د قيقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۰

 ىلع هدي عضو مث ةضف نم ءيش اهيف ةرص يناطعأف نيذأتلا تيضق نيح

 مث « هدبك ىلع مث هيد ىلع مث ههجو ىلع اهرمأ مث ةروذحم يأ ةيصان

 لوسر لاق مث .قرونح يبأ ةرس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دي تغلب

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 لوسرل ناك ءيش لك بهذف :هيفو «كيلع كرابو كل هللا كراب

 هللا لوسرل ةبحم هلك كلذ داعو ةيهارك نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 . ملسو هيلع هللا ىلص

 يبأو ملسم حيحص يف وهو «"تاقث هلاجر « حيحص دانسإ اذه

 نأ ريغ انه ركذ ام الخ هجولا اذه نم يئاسنلاو يذمرتلاو « دواد

 . ةحام نبال ةقفاوم ةضفلا ةرص ركذ يئاسنلا

 دحاولا دبع نب كلام ناسغ يبأ نع هحيحص يف ملسم هاور

 رماع نع «هيبأ نع «ماشه نب ذاعم نع امهالك ميهاربإ نب قاحسإو

 . "هب زيريحم نب هللا دبع نع « لوحكم نع « لوحألا

 ؛نافع نع «يلع نب نسحلا نع اهنم ءقيرط نم دواد وبأ هاورو

 داكي ال وهو يريصوبلا هدمتعاف بيذهتلا يف امك تاقثلا يف نابح نبا هركذ نكل

 . هفلاخی

 ۰۲۷۸/۱ ناذألا ةفص باب « ةالصلا باتك (۲)



 ۶۱ ناذالا باتک

 لوحألا رماع نع « مامه نع مهتئالث لاهنم نب جاجحو «رماع نب دیعسو
 ۱ ب

 نب زيزعلا دبع نب ميهاربإ نع «ذاعم نب رشب نع يذمرتلا هاورو

 . ؟)حیحص نسح : لاقو « هب ةروذحم يبأ نب كللا دبع

 . “هب ميهاربإ نب قاحسإ نع اهنم قيرط نم يئاسنلا هاورو

 نبا نع «دلاخ نب ملسم نع «يعفاشلا قيرط نم مكاحلا هاورو
 0 بم 5

 . "يقهيبلا هاور هقيرط نمو جیرح

 هحام نبا دنع لوحألا قیرط نم وهو ۳۲/۱ ناذألا فيك باب ةالصلا باتک (۱)

 ۱ . ۷۰۹ ح ۱

 میهاریا ثيدح نع لاقو 757/1 ناذألا يف حيجرتلا يف ءاج ام باب ةالصلا باوبأ (۲)

 ۱ . حیحص نسح لوحألا ثیدح يف لاقو حیحص زیزعلا دبع نبا

 ۱ ۷۳/۱ ناذألا فيك باب ناذألا باتک (۳)

 ةفرعم باتك كردتسملا يقو « ۸٤/١ ناذألا ةياكح باب مألا يف يعفاشلا دنع (4)

 . ۵۱۵/۳ ةباحصلا

 . ۳۹۳/۱ ناذألا يف عیجرتلا باب ةالصلا باتک يقهيبلا دنع وهو



 ناذألا يف ةنسلا باب (۲)

4 
 ٤ )ولحج نع

 يف هعبصإ لعجي نأ ًالالب رمأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ
 . كتوصل عفرأ هنإ : لاقو «هينذأ

 دبعو «دعسو «رامع :ظرقلا دعس دالوأ فعضل ؛فيعض دانسإ اذه

 ؟ةفیحح ثيدح نم «يذمرتلاو «يئاسنلاو «دواد وبأو «ملسم هاور.نمحرلا

 . ٤۸١/١( بيرقتلا ) ق ةعباسلا نم فيعض يندلا (۱)

 . (۲۸۹/۱ بيرقتلا ) ق ةسداسلا نم روتسم نذؤملا رامع نب دعس (۲)

 نم لوبقم «نذؤملا ةمجعم ءاظ اهدعب ءارلاو فاقلا حتفب ظرقلا دعس نب رامع (۳)

 ةئلاثلا

 .(4۷/۲ بيرقتلا ) ق / ةبحص هل نأ معز نم مهوو

 ءابقب نذوملا ظرقلا دعسب فورعملا راصنألا ىلوم نمحرلا دبع نبا وأ ذئاع نب دعس )٤(

 ق/ نيعبسو عبرأ ةنس كلذو زاجحلا ىلع جاجحلا ةيالو ىلإ يقب روهشم يباحص

 ؛هيبأ نع ىور ظرقلا دعس نب رامع نب دعس : رجح نبا لاق (۲۸۸/۱ بيرقتلا )

 . (4۷۹/۳ بيذهتلا ) ةخسن هدج نع

 انهاه هاف نذؤملا عبتتي له باب «ناذألا باتك :يراخبلا دنع ةفيحح يبأ ثيدح (0)

 يلصلا ةرتس باب ؛قالصلا باتك :ملسمو ۰ ۱۱4/۲ ناذألا يف تفتلي لهو انهاهو
 : دواد يبأو ۲۹۹/۲ رمحلا بابقلا ذاختا باب « ةنيزلا باتك :يئاسنلاو ۱

 ناذألا باتك :هحام نباو ۳۵۰۷/۱ هناذأ يف ريدتسي نذؤملا يف باب ؛ةالصلا باتك



 AY ناذألا باتک

 .حیحص نسح :لاقو

 نع «ةيقب انش« يصمحلا ىفصملا نب دمحم انثدح (75655)

 نع عفان نع « °” داور يبأ نب زيزعلا دبع نع لاس نب ناورم

 : 26 هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا

 ‹ مقالص :نيملسملل نينذؤملا قانعأ يف ناتقلعم ناتلصح

 .مهمايصو

 . “ديلولا نب ةيقب سيلدتل فيعض دانسإ اذه

 نع كرابملا نب هللا دبع انئدح عفار نب ورمع انثدح )۲٠٠(

 هللا ىلص يبلا ىتأ هنأ لالب نع بيسملا نب ديعس نع «يرهزلا نع «رمعم

 لعح ركذ نودب ءالؤه دنع وهو ١2557/1ناذألا يف ةنسلا باب « اهيف ةنسلاو

 يف ءاح ام باب «ةالصلا باوبأ : يذمرتلا دنع كلذ ركذ ءاجو نينذألا يف عبصألا

 ناذألا يف هحيحص يف ةميزخ نباو ۳۷۵/۱ ناذألا دنع نذألا يف عبصألا لاخدإ

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص هدنسو :انه ينابلألا لاق ۱

 . يذمرتلا (۱)

 عضولاب هريغو يحاسلا هامرو كورتم يرزجلا هللا دبع وبأ يرافغلا ملاس نب ناورم (؟)

 . (۲۳۹/۲ بيرقتلا ) ق/ ةعساتلا رابک نم

 نم یاحرالاب يمرو مهو اعر دباع قودص «واولا دیدشتو ءارسلا حتفب :داور (۳)

 . (8۰۹/۱ بیرقتلا ) 4 تح | ةئامو نیسمه و عست ةنس تام تعباسلا

 :يحاسلا هيف لاق  عضولاب يمر ملاس نب ناورم « ةيقب سیلدت نم دشأ وه ام هیفو )٤(

 لهأ بتکی الو هتیاورب جتحي ال ثيدحلا رکنم : يوغبلا لاقو .ثيدحلا عضی باذک
 . ٩۳/۱۰( بیذهتلا  ةفرعملل الإ هثیدح ملعلا

۱۹۸ 



 ةالصلا عونلا نم ريح ةالصلا :لاقف « مئان وه :لیقف رجفلا ملسو هيلع

 . كلذ ىلع رمألا تبثف رجفلا ةالص ترقأف «مونلا نم ريخ

 ۸ بیسلا نب دیعس ءاعاطقنا هيف نأ الا تاقث هلاجر دانسإ اذه

 . ؟)لالب نم ممسی

 : لاق قایسلا اذه ریغب هجولا اذه نم هعماج يف يذمرتلا هاور ]

 لسم هاور ةروذحم يبأ ثیدحو [ ةروذح يبأ نع بابلا يقو

 يف یطقرادلاو هدنسم يف ده مامإلاو (”عبرألا نتسلا باحصأو

 ۰ (*)هنتس

 ىلإ ةبسنلاب ع اطقنالا رهاظف ديسأ نب باتعو لالب نع هثیدح امأو : رجح نبا لاق (۱)

 لاق ةلوبقم ديعس تالسرمو (۸۸/4 بيذهتلا ) . ملعأ هللاو هدلومو امهيتافو

 هتالسرم نم حصأ ىرن ال حاحص ديعس تالسرم : دمحأ نع لبنحو يتوميملا

 . (۲۸۸/4 بيذهتلا ) نسح اندنع بيسملا نبا لاسرإ : يعفاشلا نع عيبرلا لاقو

 ۸۱ ق: ه نم حيحصتلاو لصألا نم طقس نيسوقلا نيب ام (۲)

 . ۲١۳( ) مقر ثيدحلا جيرخت رظنا (۳)

 تاياورلا فالتحاو ةماقإلا ركذ باب يطقرادلاو 401/5 ۰۸/۳ دمحأ دنع (4)

 . (۲۳۰/۱ اهيف



 Ao} ناذألا باتک

 نذؤملا نذأ اذإ لاقي ام باب (۳)

 نب دمحم نب ميهاربإ يعفاشلا قاحسإ وبأ انثدح ( ۲۱۲ )

 «قاحسإ نب نمحرلا دبع نع يكملا ءاجر نب هللا دبع انث )سابعلا

 لاق :لاق ةريره يبأ نع بيسملا نب ديعس نع «باهش نبا نع

 : لك هللا لوسر

 . لوقي ام لثم اولوقف نذؤملا نذأ اذإ

 نب ءاطع نع « يرهزلا نع ظوفحملاو "لولعم دانسإ اذه

 . ©©ةتسلا ةمئألا هجرخأ امك يردخلا ديعس يبأ نع «ديزي

 وأ عبس ةنس تام .قرشاعلا نم «قودص «يعفاشلا مامإلا رمع نبا يكلا يلطلا )١(

 . (4۱/۱ بيرقتلا ) ق س / نيتئامو نيثالثو نام

 يف تام «ةنماثلا راغص نم ءاليلق هظفح ريغت ةقث «ةكم ليزن يرصبلا نارمع وبأ (۲)
 . 1١5/١( بيرقتلا ) ق س د م ز / ةئامو نيعستلا دودح

 «هريغو كلام ةعامج هاور : لاقف اذه ةريره يبأ ثيدح نع هابأ متاح يبأ نبا لأس (۳)

 رظناو «هبشأ وهو ئ ينلا نع ديعس يبأ نع ديزي نب ءاطع نع « يرهزلا نع
 ثيدحو «كلام ثيدح باوصلا :يئاسنلا لاقو ۰06۱/۲ يرابلا حتف)

 يذمرتلا لاق اذكو (۱5۳ص ةليللاو مويلا لمع) ًاطخ قاحسإ نب نمحرلا دبع

 .( : :١ ىل١1

 ةالصلل ءادنلا يق ءاج ام باب « ةالصلا باتك أطوملا يف ديعس يبأ ثيدح رظنا (4)

 ۰۹۰/۲ يدانملا عمس اذإ لوقي ام باب «ناذألا باتك :يراخبلا حيحصو ۱

 = مث هعمس نمل نذؤملا لوق لثم لوقلا بابحتسا باب «ةالصلا باتك :ملسم حيحصو



 MD و 8

 . ٠ هب قاحسإ نب نمحرلا دبع نع لضفلا نب رشب نع عيزب
۶ . ۴ ۲ 

 نمو ¢ )بلاط يبأ نب يلع ثيدح نم هدنسم يف دمحأ مامإلا هاورو

 عقار يبأ ثیدح

f ۰ 12  

 .. كلام نب سنأ ثيدح نم هدنسم يف رازبلا هاورو

(CD 5 (OD. 1 ۲ =» 

 ۲۱5/۱ ةعزخ نبا حيحصو ۲۸۸/١ ةليسولا هل هللا لأسي مث هيي يبلا ىلع يلصي =

 عماجو ۰۷۷/۱ نذؤملا لوقي ام لثم لوقلا باب «ناذألا باتك :يئاسنلا ننسو

 4۰۷/۱ نذؤملا نذأ اذإ لحرلا لوقي ام ءاج ام باب «ةالصلا باوبأ :يذمرتلا

 نبا ننسو ۳9۹/۱ نذؤملا عم اذإ لوقي ام باب «ةالصلا باتك :دواد يبأ نئسو

 ننسو ۰۲۳۸/۱ نذؤملا نذأ اذإ لاقي ام باب « اهيف ةنسلاو ناذألا باتك : ةجام

 . ۱۵۹۳ ص يئاسنلل ةليللاو مويلا لمعو « ۲۷۲/۱ ناذألا يف لاقي ام باب يمرادلا

 . ۳۳ ح ۱۵۲ ص ةليللاو مويلا لمع (۱)

 ۰۱۲۰/۱ دنسلا (۲)

 ۰۱۸۳/۱ راتسألا فشكو ۳٩۱ ۰ 9/5 دنسلا (۳)

 . (۱۸۳/۱) راتسألا فشک (4)

 يف يليقعلا هببسب هركذف فوقوم وهو هعفر دحاو ثيدح يي مهو قودص «يوغبلا (5)

 بيرقتلا ) ق د م / نيتئامو نيثالثو سم ةنس تام ةرشاعلا نم « ءافعضلا

۷/۱ . 

 نب ةيواعم وبأ يملسلا رانيد نب مساقلا نبا « ميظع نزوب ريشب نبا ریغصتلاب: میشه (1)

 ةنس تام ةعباسلا نم «يفخلا لاسرالاو سيلدتلا ريثك تبث ةقث «يطساولا مزاح يبأ

 . (۳۲۰/۲ بیرقتلا ) ع / نینامثلا براق دقو ةئامو نينامنو ثالث



 AV ناذألا باتک

 (نایفس يبأ نب ةبتع نب هللا دبع نع «حيلملا يبأ نع "”رشب وبآ انن

 : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعه اما ةبيبح مأ مع يتثدح

 امك لاق نذؤي نذولا عمسف اهتليلو اهموي يف ] اهدنع ناك اذإ

 نذؤملا لوقي

 ةجام نباو «يئاسنلا هل ىور ةبتع نب هللا دبع «حيحص دانسإ اذه

 نابح نبا هرکذو «هحیحص يف ةعزخ نبا هل جرحأ و «[ طقف اذه

 ةليللاو مويلا لمع يف يئاسنلا هاورو «تاقث هلاحر يقابو ,20تاقثلا يف

 يبأ نع امهالك ميشه نع «بويأ نب دايز نعو ةناوع يبأ نع «ةبيتق نع
 يأ نع «رشب يبأ نع «ةبعش نع «ردنغ نع «رادنب نع هاورو «هب رشب
 يف ددسم هاورو (”ةبتع نب هللا دبع ركذي ملو هب ةبيبح مأ نع «حیللا

 . هنتمو هدانسإب رشب يبا نع (ةناوع ىبأ نع هدنسم

 ةمجعلا رسكو ةلمهملا نوكسو واولا حتفب ةيشحو نب رشب وبأ « سايإ نب رفعج (۱)

 نب بيبح يف ةبعش هفعضو ریبج ديعس يف سانلا تبثأ نم ةقث « ةيناتحتلا ليقثتو
 ع | ةئامو نيرشعو تس ةنس ليقو سم ةنس تام ةسماخلا نم « دهاجم نو ملاس

 . ۱۲۹/۱ بيرقتلا )

 . ( 481/١ بيرقتلا ) ق س /ةثلاثلا نم لوبقم « ندلا يومألا (۲)

 . ( 2١ ) ق به نم تبثأو لصألا نم طقس نيسوقلا نيب ام (۳)
 . (۲۱۵/۱) حيحصلا (4)

 . هتداعك بيذهتلا ف هتمجرت يف كلذ رجح نبا ركذي ملو هيف هدحأ مل (5)

 . 184 ۱۵۳ ص ةليللاو ویلا لمع رظنا (1)



 ب[

 يرهشلا ضوع.د قيقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۸

 نينذؤملا باوثو ناذألا لضف باب (5)
 هللا دبع نع «ةنييع نب نايفس انبأ حابصلا نب دمحم انثدح (514)

 يبأ رجح ق هوبآ ناک و )یی نع ؟)ةعص عص يبأ نب نمحرلا دبع نبا

 ناذألاب كتوص عفراف يداوبلا يف تنك اذإ :ديعس وبأ يل لاق :لاق ديعس

 : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم ينإف

 . هل دهش الإ رجح الو ٌرجش الو سنا الو نح هعمسي ال

 يئاسنلاو .هحیحص يف يراخبلاو « أطوملا يف كلام هاور :تلق

 . "هب ةعصعص يبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع قيرط نم مهلك

 هحيحص يف ةعزخ نبا هاور  ؟رجش الو رجح الو :هلوق نود

 .؟"هجام نبا هاور امك

 ق س د خ / روصنملا ةفالخ يف تام ةسداسلا نم «ةقث «يزاملا يراصنألا (۱)

 . همسا يف فالخلا ةفرعمل ۷۹۸/۲ لامكلا بيذهت رظناو . ( ٤۸۷/١ بيرقتلا )

 ق س د خ / ةثلاثلا نم ةقث دملا يراصنألا ةعصعص يبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع (۲)

 . 478/١( بيرقتلا )

 هنإف » :هدنع هظفلو ۸۷/۲ ءادنلاب توصلا عفر باب ناذألا باتك :يراخبلا دنع (۳)

 . « ةمايقلا موي هل دهش الإ ءيش الو سنا الو نح نذؤملا توص ىدم عمسي ال

 ةالصلل ءادنلا يف ءاج ام باب قالصلا باتك :يراخبلا ظفل لثع كلام دنع وهو

 .540ح ۷۵/۱ ناذألاب توصلا عفر باب ناذألا باتك :كلذك يئاسنلاو ۱

 . (( ءيش الو )) هلوق وهو معأ وه ام هيف نكل (4)

 . (( ردم الو )) « ةدايز هيفو ۲۰۳/۱ (ه)



 ۸۹£ ناذألا باتک

 نع «ةبعش انث ةبابش ان « ةبيش يأ نب ركب وبآ انثدح ( ۲۹۹ )
 تعم :لاق ةريره يبأ نع )یی يبأ نع 209 نامثع يبأ نب ىسوم

 : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 دهاشو «سبايو بطر لك هل رفغتسيو هتوص ىدم هل رفغي نذؤملا

 . امهنيب ام هنع رفكيو « ةنسح نورشعو سم هل بتكي ةالصلا

 نع «ىجي يبأ قيرط نم راصتخاب يئاسنلاو «دواد وبأ هاور :تلق

 . )هجولا اذه نم هحيحص يف نابح نباو دم هاورو ةريره يبأ

 انث :الاق ءلالخلا يلع نب نسحلا و ییی نب دمحم انثدح (۲۷۰)

 نع «عفان نع «جيرج نبا نع « بويأ نب یی انث ۰ ۳ حلاص نب هللا دبع

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا

 ةرازف يب ىلوم ناورم همسا ناك :لاقي ناسارح نم هلصأ « ىيئادملا راوس نب ةبابش (۱)

 ع | نيتئامو تس وأ سم وأ عبرأ ةنس تام ةعساتلا نم ءاحرإلا يمر ظفاح ةقث

 .( 7580/١ بيرقتلا )

 . ( 785/7 بيرقتلا ١ ق س د / ةسداسلا نم «لوبقم «يفوكلا (۲)

 .( 4٩۰/۲ بيرقتلا ) ق م خب / ةعبارلا نم لوبقم ندم يموزخملا ةدعج لآ ىلوم (۳)

 مهوت امك رصتخم ريغ - دواد يبأ يف هرظنا ةحام نبا ظفل لثع ةريره يبأ ثيدح (4)

 يف دمحأو ۳۰۳/۱ ناذألاب توصلا عفر باب ةالصلا باتك - يريصوبلا ةرابع

 لاق امك ارصتخم هرظناو ۰۱۳۱/۳ هحيحص يف نابح نباو 179/7 دنسلا

 ثيدحلاو « ۷۰/۱ ناذألاب توصلا عفر باب «ناذألا باتك :يئاسنلا يف يريصوبلا

 ۰ 7۸ عماجلا حیحص يف امك ينابلألا هححص



 لک يف هنیذأتب هل بتک و ةنجلا هل تسبحو ةنس ةرشع ينُث نذأ نم

 . ةنسح نوئالث ةماقإ لکبو « ةنسح نوتس موي

 . خاص نب هللا دبع فعضل ؛فیعض دانسإ اذه

 نب لیعام! نب دمحم نع «ءناه نب خاص نب دمحم نع مكاحلا هاور

 نع «ةعيط نبا نع «بهو نبا نع «عيبرلا يبأو ءرهاط يبأ نع ءنارهم

 . "ءاوس هنتمو هدانسإب عفان نع رفعج يبأ نب هللا ديبع

 ليعامإ نب دمحم نع «بوقعي نب دمحأ نع اًضيأ مكاحلا هاورو
 لاق هنأ الإ هنتمو هدانسإب هركذف يرصملا حلاص نب هللا دبع نع «يملسلا

 هلثم يقابلاو «ةنسح نوتس موي لك لدب ةنسح نوعبس ةرم لك يف

 ۰ (یراخبلا طرش ىلع حیحص ثيدح اذه : لاقوءءاوس

 طلغلا ريثك قودص « ثيللا بتاك « يرصملا خاص وبأ « يهحلا ملسم نب دمحم نبا (1)

 / نيتئامو نيرشعو نیتنثا ةنس تام ةرشاعلا نم «ةلفغ يف تناكو هباتك يف تبث

 . (4۲۳/۱ بیرقتلا ) ق ت د تح

 حیحص دنس اذهو :هدانسإ نع ينابلألا لاق . ۲۰۵۰/۱ ةالصلا باتک :كردتسلا (۲)

 صاح كلذف هظفح لبق نم مالک هيف ناك ناو ةعيط نباو «تاقث مهلك هلاحر

 دهاشلا اذغو (4۲ح 1۷/۱ ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس . هل دابعلا ريغ نع هتیاورب

 . ۲۳۲/۰ عماجلا حیحص يف امك حلاص نب هللا دبع ثيدح ينابلألا ححص

 . ۲۰۵۰/۱ كردتسلا (5)



 ۶ ۱ ناذألا باتک

 . هب ةعيط نبا قیرط نم يعلخلا نسحلا وبآ يضاقلا هاور اذک و

 الإ حلاص نب هللا دبع قیرط نم امهننس يف يقهيبلاو يطقرادلا هاورو

 . )موی لك ناكم ةرم لك يف :الاق اما

 وأ - نيتس - لاق يردأ ال - ةماقإ لكو )) : هلوق هيف ءاج هرحآ الإ دئاوفلا (۱)

 نم هدنع وهو ةحفص ۱۷ دعب يناثلا ءزجلا لوأ يف هركذ )) سنوي كش - نيثالث

 يئطقرادلا هجرخآ سنوي قيرط نمو « مكاحلا دنس لثع بهو نبا نع سنوي قيرط

 . كش نود (( نوثالث )) لاقو ۲4۰/۱ هننس يف

 . 1۳۳/۱ يقهيبلاو ۲4۰/۱ نيطقرادلا ننس (۲)



/ ٩ 

 ةماقالا دا رفا باب (۵)

 نع «هيبأ نع «يبأ ئثدح لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نذؤم دعس نبا

 . ةدرفم هتماقإو ئثم ئثم ناك لالب ناذأ نأ :ه

 . )ةرم دانسإلا اذه ىلع مالكلا مدقت :تلق

 هب دعس نع دعس نب رامع قيرط نم هننس ْف ٰيطقرادلا هاور

 نب نهرلا دبع نع يديمحلا قيرط نم ىربكلا يف يقهيبلا هاورو

() 

 ثیدح نم دهاش هلو .؟)ةدحاو ةرم ةالصلا تماق دق هيفو هنم متأ دعس

 .)مکاحطاو «يئاسنلاو «يذمرتلاو «يراخبلا هاور سنأ

 )١( مقر ثيدحلا رظنا ) 551 ( .

۰۲۳۱/۱ 5١ 

 5م ۰۱۰/۱ ۱5۰

 :ملسمو ۰۸۲ ۰۷۷/۲ ناذألا ءدب باب ناذألا باتک :يراخبلا دنع سنأ ثيدح )٤(

 باوبآ :يذمرتلاو « ۲۸۲/۱ ةماقالا راتيإو ناذألا عفشب رمألا باب « ةالصلا باتک

 ةينثت باب ناذألا باتک :يئاسنلاو ۰ ۳۹/۱ ةماقالا دارفإ يف ءاح ام باب « ةالصلا

 ةماقالا يف باب « ةالصلا باتک :دواد يبأو ۸۲ ح ۷۳/۱ ةماقالا دارفاو ناذألا

 نباو ۰۱۰۳/۳ دنسلل يف دمحأو ۰۲۷۰/۱ يمرادلا ۰۲۳۹/۱ يطقرادلاو ۱

 ۰۱۹۰/۱ حیحصلا يف ةجام



 ۹۳£ ____ ناذألا باتك

 نبا دمحم نب رمعم ْيثدح «دیلولا نب دابع ردب وبآ انثدح ( ۲۷۲ )
 نب دمحم يبأ يثدح «ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ىلوم عفار يبأ نب هللا ديبع

 :لاق عفار يبأ نع “هللا ديبع هيبأ نع هللا ديبع

 نم ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر يدي نيب نذؤي الالب تیار
 هدحاو ميقيو قثم

 نب دمحم نب رمعم فعض ىلع مهقافتال ؛فيعض دانسا اذه

 . دمحم هيبأو هللا ديبع

 نع هبش نب رمع نع «ساحنلا هللا دبع نب دمحأ نع ئطقرادلا هاور

 نباو «يئاسنلاو «دواد وبأ هاور رمع نبا ثيدح نم دهاش هلو "هب رمعم

 . "”هكاحلاو هحیحص يف ةعزحخ

 . ۱۸۳ مقر ثيدحلا يف هئانبأو هللا ديبع ةمجرت : رظنا (۱)

 ۲۱/۱ ننسلا (۲)

 ‹ ناذألا باتک يئاسنلاو ۰ ۳۰۰/۱ ةماقالا يف باب ةالصلا باتک دواد يبأ دنع (۳)

 ةالصلا باتک :مكاحلاو ۱۹۳/۱ ةميزخ نباو ۷۳/۱ ةماقالا دارفإو ناذألا ةينثت

 . هلبق سنأ ثیدح اذک و عفار يبأ ثيدحل دهاش رمع نبا ثیدحف ۱



 ج رخت الف دجسلا يف تنأو نذأ اذإ باب ()

(YY)نب رابحبا دبع انبأ ءبهو نبا انث «ییی نب ةلمرح انئدح  

 "نافع نب نامثع لوم فسوی نب دمحم نع «ةورف يبأ نبا نع “”رمع

 : لاق نافع نب نامثع نع "هيبأ نع

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 ديري ال وهو ةجاحلا جرخي مل جرح مث دجسملا يف ناذألا هكردأ نم

ê 6 أ نب هللا دبع نب قاحسإ همساو قورف ىبأ نبا هيف دانسإ اذه 

 حيحص يف وهو «“رمع نب رابلبا دبع كلذكو «فيعض ةورف 11

 : ظفلب ةريره يبأ ثيدح نم (( س ت د )) هريغو

 نيتسلا دعب تام ةعباسلا نم فيعض يومألا ةيناتحتلا نوكسو ةزمهلا حتفب يليألا )١(

 . 557/١( بيرقتلا ) ق ت / ةئامو

 . (۲۲۱/۲ بيرقتلا ) ق س / ةسداسلا نم لوبقم يندم يشرقلا (۲)

 . ( ۳۸٤/۲ بيرقتلا ) ق س / ةثلاثلا نم لوبقم يندملا يومألا يشرقلا فسوي (۲)

 ةداعك - نكل «لوبقم : امهنم لك يف رجح نبا لاق - هوبأو دمحم كلذك هيفو )٤(

 ينابلألا فعض دقو « كلذ يف هعبات تاقثلا يف نابح نبا امهركذ امل - يريصوبلا

 . ۵ عماجلا فيعض يف امك ثيدحلا



 40£ ناذألا باتک

 . “لسو هيلع هللا ىلص مساقلا ابآ ىصع دقف

 نم جورخلا نع يهنلا باب «ةالصلا عضاومو دحاسلا باتك ملسم حيحص يف (۱)

 جورخلا يف ديدشتلا باب «ناذألا باتك يئاسنلاو ۵۳/۱ نذؤملا نذأ اذإ دجسلا

 دجسملا نم جورخلا باب ةالصلا باتك دواد يبأو ۷۹/۱ ناذألا دعب دجسملا نم

 يف تنأو نذأ اذإ باب ءاهيف ةنسلاو ناذألا باتك :هجام نباو ۳۹۱۶/۱ ناذألا دعب

 ةيهارك يف ءاج ام باب «ةالصلا باوبأ يذمرتلاو ۲6۲/۱ جرخت الف دجسلا

 . ۳۹۷/۱ ناذألا دعب دجسلا نم جورخلا



 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 يلاعلا ميلعتلا ةرازو

 ةرونط تدل اب تيمالسإلا تعماجل ا
 يملعلا ثحبلا ةدامع
 (1۳) رادصإلا مقر

 و هم
 تما

 کک ی رد قايل وأ نیش طفح
 یر موما نا یا غر ما ات ام نا

 بیلا ذاتکلا

 دس دس و يب
 ةا رر وہ ضمك

 ےس

 0 . 1 یهر )ل و
 e رو ير ع ل کو“
 ةر هععافا ق سرا هةيه هع

 سرلا تيرا ةر



 ۹۷£ دجاسملا ءانب باوبأ

 دجسملا ءانب باوبأ





 4۹۹ دجاسملا ءانب باوبأ

 “دجسملا ءانب باوبأ

 ثيل انث « دمحم نب سنوي انث « ةبيش يبأ نب ركب وبآ انئدح )۲۷٤(

 هللا دبع نب دواد انث «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدحو /ح/ دعس نبا

 نب هللا دبع نب ديزي نع اًعيمج "دمحم نب زيزعلا دبع نع ؟"يرفعحبا
 نب هللا دبع نب نامثع نع «ديلولا يبأ نب ديلولا نع «داهلا نب ةماسآ
 هللا ىلص هللا لوسر تعم :لاق باطخلا نب رمع نع '”يودعلا ةقارس

 :لوقي ملسو هيلع

 . ةنجلا يف ايب هل هللا ب هللا مسا هيف ركذي اًدجسم ئب نم

 رمع نع ىور ةقارس نب هللا دبع نب نامثع . لسرم دانسإ اذه
 ب٩ . ؟)بیذهتلا يف يزلل هلاق هنم عمسی مو «همأل هدج وهو باطخا نبا

 . تاعامجلاو دحاسلا باتک يقابلا دبع ط ةحام نبا ننس يف (۱)

 بیرقتلا ) ق تح / ةرشاعلا نم أطخأ اعر قودص «يندملا نامیلس وبأ يشاما (۲)

 . )ا

 . ۱۹۲ ح مدقت يدرواردلا وه (۳)

 )٤( ةعبارلا نم «ثيدحلا نيل «نامثع وبأ يندملا نامثع ىلوم ديلولا نبا ليقو نامثع /

 م خع ٤ ) بیرقتلا ۳۳۷/۲ ( .

 نامن ةنس تام ةثلاثلا نم ةكم يلو «ةقث « رمع تنب بنيز همأ يندملا هللا دبع وأ (5)

 . ۱۱/۲ بیرقتلا ) ق خ / ةئامو ةرشع

 . ۰۰۸ مقر ۷ يئالعلا ظفاحلل لیصحتلا عماج رظناو ۲ لامکلا بیذق (7)



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف هجاجزلا حابصم ۰

 ةقارس نب هللا دبع نب نامثع قیرط نم هحیحص يف نابح نبا هاور

 مكحلا دبع نب هللا دبع قیرط نم كردتسلا يف مكاحلا هاورو ےب

 هننس يق یقهیبلا هاورو كلوب دامها نبا نع امهالك ثيللا نب بيعشو

 ۱ ۳ ٤
 «زیزعلا دبع نع هدنسم يف رمع يبأ نبا هاورو گ )هب مكاحلا نع یربکلا

 نب نامثع ثيدح نم نيحيحصلا يف وهو (“هبداملا نب ديزي نع

 . نافع

 ملسم نب ديلولا انث « يقشمدلا نامثع نب سابعلا « انثدح (۲۷۰)

 . ۱۰۱/۳ حیحصلا (۱)

 قيرط نم ۲۱۸ ۰۲۱۷/۱ هدنسم یف یلعی يبأ دنع وهو هيف هدحأ مل (۲)

 . هب ثيللا

 ءانب لضف يف باب « ةالصلا باتك رظنا يقهبيبلا ننس نم هتنظم يف هدحأ مل (۳)

 . ۳۷/۲ دحاسملا

 ابأو ةبيش يبأ نبا نأ ۲۹۷ ص ةريخلا فاحتإ يف يريصوبلا ركذو دوقفم هدنسم (4)

 . ۲۱۵/۵ عماجلا حيحص يف امك ينابلألا ححصو هاجرخأ ىلعي

 هظفلو 2544/١ ادجسم نب نم باب ةالصلا باتك: يراخبلا دنع نامثع ثيدح (ه)

 دجسم نب نيح هيف سانلا لوق دنع - لوقي نافع نب نامثع عم هنأ ... « هدنع

 لاق - ًادجسم یب نم » : لوقي 6 يبلا تعم ينأو مترثكأ مكنأ - عي لوسرلا

 يف وهو « « ةنجلا يف هلثم هل هللا ىب هللا هجو هب يغتبي - لاق هنأ تبسح ريكب

 ۰۳۷۸ /١اهيلع ثحلاو دجاسلا ءانب لضف باب « دجاسلا باتك :ملسم

 ةحام نباو ۱۳4/۲ دجسملا ناينب لضف يف ءاج ام باب ةالصلا باوبأ :يذمرتلاو

 نبا حيحصو « ۳۲۳/۱ يمرادلا نتسو « 51/١ دمحأ دنسمو ۰۷۳۹ ح ۱

 . ۱۰۲/۳ نابح



 ۱ دجاسملا ءانب باوبأ

 بلاط يبأ نب يلع نع «ةورع نع )دوس وبآ يثدح ةعيم نبا نع
 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق

 . ةنحبا يف اتیب هل هللا یب هلل هلام نم ادجسم نب نم

 هنوك مدقتو «فيعض ةعيه نباو«سلدم ديلولا .فیعض دانسإ اذه

 . "نافع نب نامثع ثيدح نم نيحيحصلا يف

 نب هللا دبعو يلعو ءرمعو ءركب يبأ نع بابلا يقو : يذمرتلا لاق

 نب ورمعو «رذ يبأو «ةبيبح مأو «ةشئاعو «سابع نباو «سنأو ءورمع

 ."ارباجو «ةريره يبأو «ةلئاوو «ةسبنع

 «بهو نب هللا دبع انث '”ىلعألا دبع نب سنوي انثدح (۲۷۲)

 نيسح يبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نع ”طيشن نب ميهاربإ نع

 هللا لوسر نأ هللا دبع نب رباج نع «حابر يبأ نب ءاطع نع ؟)يلفوللا

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 تام ةسداسلا نم « ةقث ةورع ميتي ندلا يدسألا لفون نب نمحرلا دبع نب دمحم (۱)

 . (۱۸9/۲ بيرقتلا ) ع / ةئامو نيثالثو عضب ةنس

 . هلبق ثيدحلا ف (۲)

 . 7١6/8 عماجلا حيحص يف امك ينابلألا هححص ثيدحلاو ۰۱۳6/۲ عماجلا (۳)

 عبرأ ةنس تام « ةرشاعلا راغص نم «ةقث «يرصلا ىسوم وبأ يفدصلا ةرسيم نبا (4)

 . (۳۸/۲ بيرقتلا ) ق س م / ةنس نوعستو تس هلو نيتئامو نيتسو

 نم ةقث ركب ابأ یکی « يرصبلا ةلمهملاب نالعولا ةمجعلا رسكو نونلا حتفب :طيشن (ه)

 . 45/١( بيرقتلا ) ق س د خب / ةئامو نيتسو ىدحإ ةنس تام ةسماخلا

 . (4۲۸/۱ بيرقتلا ) ع / ةسماخلا نم « كسانملاب ماع « ةقث « يكملا (5)



 يف اتیب هل هللا یب رغصآ وأ ةاطق © صحفمک هلل ادجسم یب نم

 حيحص دانسإ اذه ,2

 .") هحيحص يف نابح نبا هاور

 ٤ رازبلاو هدنسم ق ده هاور سابع نبا ثيدح نم دهاش هلو

 ىلعي وبأو تماس يبأ نب ثراحلاو «يسلايطلا دواد وبأو “)ضر هدنسم

 ۱ *)يلصولا

 ةاطقلا صوحفأو  فشکلاو ثحبلا صحفلاو . صحفلا نم صحفم (۱)

 لمح : رجح نبا لاق (4۱۵/۳ ةياهنلا ) ضيبتو هيف مئحت يذلا اهعضوم
 هيف عضتل هنع ةاطقلا صحفت يذلا ناکلا نأل ةغلابلا ىلع كلذ ءاملعلا رثكأ

 . هذه رباح ةياور هديؤيو هيف ةالصلل ارادقم يفكي ال هيلع دقرتو اهضيب

 . ملعأ هللاو اهرهظأ وه اذه نكل لوقلا اذه ريغ ركذو

 . ۵45/۱ حتفلا

 . ۲۱۵/۵ عماجلا حیحص يف امك ينابلألا هححص ثيدحلاو (۲)

 : ظفلب رذ يبأ ثيدح نم هدنع وه (۳)
 حيحصلا « ةنجلا يف اتيب هل هللا ىب ةاطق صحفمك ولو ادجسم هلل ىب نم »

 . ۹۷ ص نآمظلا دراوم رظناو ۳

 . فيعض هدانسإو ۲۱/۱ ده دنسم رظناو ۲۰/۱ راتسألا فشك (ع)

 دواد يبأ دنسم رظناو ۲۹۵ ص ةريخلا فاحتإ يف يريصوبلا هرکذ (ه)

 هدانسإو ۲۵۳4 مقر 4۱۱/6 ىلعي بأ دنسمو ۲۰۱۷ ح ۳4۱ ص يسلايطلا



 2۰۳ دجاسملا ءانب باوبأ

 دجاسلا دييشت باب (۲)

 نهحرلا دبع نب مرکلا دبع انث ()سلغلا نب ةرابج انثدح ( ۲۷۷)

 هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع «ةمركع نع «ثيل نع "”يلحبلا
 :ملسو هيلع هللا ىلص

 اهسئانک دوهيلا تفرش امك يدعب مكدجاسم نوفرشتس مكارأ

 . اهعيب ىراصنلا تفرش امكو

 ةرابجو «؟)فیعض ميلس يبأ نبا وهو «ثيل هيف فيعض دانسإ اذه
 ."باذک وهو سلغلا نبا

 نب دمحم نع هحولا اذه نم قايسلا اذه ريغب دواد وبأ هجرحأ

 يبأ نع «يروثلا نايفس نع «ةنييع نب نايفس نع «نايفس نب حابصلا
 :ظفلب اًعوفرم هب سابع نبا نع ءمصألا نب ديزي ةرازف

 وبأ ةلمهم مث ةروسكم ةليقث مال اهدعب ةمجعم سلغملا نبا ةدحوم مث مضلاب ةرابج (۱)

 ق / نيتئامو نيعبرأو ىدحإ ةنس تام ةرشاعلا نم فيعض «يقوكلا دمحم

 . ۱۲/۱ بيرقتلا )

 . 518/١( بيرقتلا ) ق / ةنماثلا نم لوبقم يقوكلا (۲)

 هامر ثيح ۸۷ ثيدحلا يف (( ثيل )) يف هلاق ام «لقي مل ذإ انه يريصوبلا نسحأ (۳)

 . ليلد نودب سيلدتلاب

 عماجلا فيعض رظنا « ينابلألا كلذك هفعض ثيدحلاو 58/١ نازيملا رظنا )٤(

 .؟ ۱

ilo. 



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز يف ةجاجزلا حابصم ۵ ۰ ٤

 . دحاسملا دییشتب ترمآ ام

oul 5۱2 3 00  

 . "”ىراصنلاو دوهيلا اهتفرحز امك اهنفرخزتل : سابع نبا لاق

 هدانسإب دواد وبأ هاور امك (( هحيحص )) يف نابح نبا هاورو

 فز
 هنتمو

 ؛نهرلا دبع نب ميركلا دبع انث «سلغملا نب ةرابج انئدح ( ۲۷۸ )

 لاق : لاق باطخلا نب رمع نع «نومیم نب ورمع نع «قاحسإ يبأ نع
 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . مهدجاسم اوفرحز الإ طق موق لمع ءاس ام

 . "قا دقو سلغلا نب ةرابج هيف دانسإ اذه

 . “هب سلغلا نب ةرابج نع "هدنسم" يف يلصوملا ىلعي وبأ هاور

 . ۳۱۰/۱ دجسملا ءانب يف باب ةالصلا باتك (۱)

 ۰۱۰/۳ حيحصلا (۲)

 . (45/8 عماجلا فیعض ) ادج فیعض ينابلألا هنع لاق ثيدحلا (۳)

 . عوبطلا يف الو ةطوطحلا يف ال هدنسم يق هدحأ مل )٤(



 9۰ دجاسملا ءانب باوبأ

 ؟دجسلا ءانب زوجي نيأ باب (۳)

 یسوم انث ""نامثع نب ورمع انث « یی نب دمحم انثدح ( ۲۷۹)

 نع لتسو رمع نبا نع عفان نع «قاحسإ نب دمحم انث "”نيعأ نبا

 :لاقف ؟ ؟7تارذعلا اهيف ىقلت ””ناطيحلا

 هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ هعفري ءاهيف اولصف اًرارم تيقس اذإ

 . ملسو

 . “قاحسإ نب سیلدتل فیعض دانسا اذه

 عبس ةنس تام ةرشاعلا رابک نم یمع دق ناکو فیعض « يقرلا مهالوم يبالكلا (۱)

 . 0۷4/۲ بیرقتلا ) ق / نيتئامو ةرشع عست وأ ةرشع

 عبس وأ سم ةنس تام ةنماثلا نم دباع ةقث « دیعس وبأ شيرق ىلوم « يرزجلا (۲)

 . (۲۸۱/۲ بیرقتلا ١ ق س د م خ / ةئامو نيعبسو

 . (۲۷۹/۷ ناسللا ) ليخنلا نم ناتسبلا انه دارلاو طئاح عمج (۳)

 )٤( ةياهنلاو (ه5 4/6 ناسللا ) ناسنالا هيقلي يذلا طئاغلا . ةرذع عج ۱۹۹/۳ .

 هقثو نابح نبا نأل هيلع يريصوبلا هبنی مو « فیعض يبالكلا نامثع نب ورمع هیفو (5)

 . (۷۷/۸ بیذهتلا ) أطحأ اعر : لاقو ٤۸۳/۸-٤۸٤ نابح نبال تاقثلا رظنا



 بإ ۰

 © ةالصلا اهیف هرکت يتلا عضاولا باب (4)

 : الاق © نيسحلا يبأ نب دمحم و گ)دواد نب يلع انئدح (۲۸۰)

 نب رمع نع  رمع نبا نع عفان نئدح « ثيللا « يئدح « حلاص وبآ انث

 «ةلبزملاو«ةربقملاو «هللا تيب رهظ :ةالصلا اهیف زوجت ال نطاوم عبس

 . قیرطلا ةجحم و لبالا نطعو «مامحلاو «ةرزحاو

 . “ثيللا بتاک حلاص يبأ فعضل ؛فیعض دانسإ اذه

 ط يفو ةحام نبا ةطوطخم يف ءاجو آلا بابلا تحت بتكلا رادو ةيبلحلا يف ءاج )١(

 نم طقس ثيدحلاو «هتبسانمل هتبثأف بابلا اذه تحت 515/١ يقابلا دبعل ننسلا

 . ( به )

 ةرشع ةيداحلا نم قودص « يمدآلا نونلا نوکسو فاقلا حتفب يرطنقلا ديزي نبا (۲)

 . (۳۶/۲ بیرقتلا ) ق / نیتئامو نیعبسو نیتنئا ةنس تام

 ةيداحلا نم ةقث نيسحلا يبأ نب رفعج وبأ وه دمحمو « نانمسلا رفعج وه نيسحلا وبآ (۳)

 . (۱۵۱/۲ بیرقتلا ) ق ت خ / نیتئامو نیرشعلا لبق تام ةرشع

 .(ةعبس)باوصلاو يمظعالاو يقابلا دبع ط ةحام نبا ننس يعبطو لصألا ق اذكه )٤(

 يهنلا حص دقو ۲۱۱/۳ عماجلا فیعضو ۰۳۱۸/۱ ءاورالا يف امك ينابلألا هفعضو (5)

 .۳۱۸/۱ ءاورالا رظنا ةربقلاو مامحلا يف ةالصلا نع



 ۷ دجاسملا ءانب باوبأ

 دجاسملا يف هرکی ام باب (۵)

 دواد نع « يراصنألا ةريبج نب ديز انث )ری نب دمحم انث "”يصمحلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع رمع نبا نع « عفان نع «نيصحلا نب
 :لاق

 هيف رهشي الو ءاقيرط ذختي ال :دجسملا يف يغبنت ال لاصح

 «یین محلب هيف رب الو « لبن هيف رشني الو سوقب هيف ضبقي الو «حالسلا

 اقوس ذختی الو ءدحأ نم هيف صقي الو «دح هيف برضي الو

 هنأ ىلع اوعمتجأ : ربلا دبع نبا لاق « ةريبج نب ديز هيف دانسإ اذه

 الإ اقرط دجاسملا ذختت ال :هنم ("ریبکلا يف ناربطلا ىور «"فيعض

 اذك هب سأب ال دانسإب )هجولا اذه نم هاور . ةالص وأ هللا ركذل

 . ”يرذنملا ميظعلا دبع لاق

 بيرقتلا ) ق س د / نيتئامو نيسمحو سمح ةنس تام ةرشاعلا نم «دباع قودص (۱)
(ror/Y . 

 ةنس تام ةعساتلا نم «قودص « يصمحلا نيتلمهمو هلوأ حتفب يملسلا سینآ نبا (۲)

 . (۱5/۲ بیرقتلا ) ق س دم خ / نیتئام

 . ۰۰/۳ بيذهتلا رظنا (۳)

. ۳۱۶/۱۲ 9 

 . ثيدحلا يباحص هب ديري ةرابعلا هذه هلامعتسا بلاغو رمع نبا ثیدح نم يأ (ه)

 . ۱۱۹/۱ بیغرتلا حیحص يف امك ينابلألا هنسحو ۲۰/۱ بیهرتلاو بیغرتلا (1)



 يرهشلا ضرع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 «ميهاربإ نب ملسم ان « '"”يملسلا فسوی نب ده انئدح (۲۸۲)

 «لوحکم نع «ديعس يبأ نع «ناظقي نب ةبتع انث «ناهبن نب ثراحلا ان

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ :عقسألا نب ةلثاو نع

 مکعیبو « مكءارشو « مكنيناجمو « مكنايبص مكدجاسم اوبنج

 مكفويس لسو « مكدودح ةماقإو « مكتاوصأ عفرو « مکتاموصحو

 . عمجلا يف اهورمجو « رهاطملا امباوبأ ىلع اوذختاو

 لاق (“بولصلا دیعس نب دمح وه ديعس وبأ «فیعض دانسا اذه

 . هوكر ت :يراخبلا لاقو ثیدحما عضي ناك اًدمع :دمحأ

 . باذک :يئاسنلا لاقو

 ةنس تام ةرشع ةيداحلا نم ةقث ظفاح « نادمحب فورعملا يروباسينلا نسحلا وبأ (۱)

 . (۲۹/۱ بيرقتلا ١ ق س د / ةنس نونامن هلو نيتئامو نيتسو عبرا

 . ( 9/۲ بيرقتلا ) ق / ةسداسلا نم فيعض «يرصبلا « ورمع وبأ « يبسارلا (۲)

 يهو ةينكلا هذي هانك نم اهيلإ تعحر يلا محارتلا بتك نم ريثك ين دحآ مل (۲)

 يقابلا دبع .طو (۸۰/۹ فارشألا ةفحت ) يف دحام نبا دنع ام لثم ةدوجوم

 . (۷۰۰) ح ننسلل

 ؛حيحصلا وه هانتبثآ امو (باوصلا) ىلإ (بولصملا ) ه و لصألا يف فرح دقو
 همسا بلقي :لاق هنأ ثيدحلا باحصأ ضعب نع قغلب دقو «يدع نبا دنع ءاج دقو

 . (۷۲/۶ ريبكلا ءافعضلا ) .. مسا ةئام نم وحن ىلع

 . ۱۸4/٩۹( بيذهتلاو (۷۲/4 ريبكلا ءافعضلا ) يف اهريغو لاوقألا هذه رظنا (4)



 9۰۹ دجاسملا ءانب باوبأ

 . ؟)فیعض ناهبن نب ثراحلاو :تلق

 يف :لاقو ورمع نب هللا دبع ثیدح نم هضعب يذمرتسلا یورو

 یهتنا . "”سنأو هللا دبع نب رباجو ةديرب نع بابل

 ناهبن نب ثراحلا درفنی مو لوحکم نع ثيدحلا اذمي درفنی مل نکل

 ميعن يبأ قیرط نم یربکلا هننس يف يقهيبلا هاور دقف «ناظقي نب ةبتع نع

 نعو ءادردلا يبأ نع «لوحكم نع «ريثك نب ءالعلا نع يعخنلا يعي

 هيلع هللا یلص هللا لوسر تعم :لوقي مهلك ةمامأ يبأ نعو «ةلثاو

 .ثيدحلا ركنم يماش اذه: ريثك نب ءالعلا :لاق هنأ الإ «هركذف ملسو

 سيلو . اعوفرم ذاعم نع ءالعلا نب ىيي نع لوحكم نع :ليقو
 حيحصب 6

 فيعض ينابلألا هركذ ثيدحلاو ١515/١( بيرقتلا ) كورتم : رجح نبا هنع لاق لب )١(

 . ۸۰/۳ عماجلا

 يت رعشلاو ةلاضلا داشنإو « ءارشلاو عيبلا ةيهارك يف ءاج ام باب « ةالصلا باوبأ (۲)

 .. هدنع هظفلو (۱۳۹/۲ دجسملا

 قلحتی نأو « هيف ءارتشالاو عیبلا نعو « دجسملا يف راعشألا دشانت نع ی هنأ »

 . « ةالصلا لبق ةعمجلا موی سانلا

 . نسح ثیدح صاعلا نب ورمع نب هللادبع ثيدح : يذمرتلا لاقو

 . ننسلا نم هناظم يف هدحأ مل (۳)



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز يف ةجاجزلا حابصم ٠

 ةمامآ يبأو «ةلئاوو ءادردلا يبأ قیرط نم ریبکلا يف يناربطلا هاورو

 قفز 0(
 ۰ هنم عمسی ملو ذاعم نعو لوحکم ةياور نم

 يذلا دنسلا سفنب مهنع هللا يضر ةئالثلا نع وهو ١57/4 ریبکلا مجعلا رظنا (۱)

 يبأ نع « ناظقی نب ةبتع انث / لاق « ناهبن نب ثراحلا نع وهو يقهيبلا دنع هركذ

 . ٥۷/۲۲( يف ةلثاو نع لوحكم نع « يماشلا ديعس

 لصألا يف ذاعم لبق واولا تطقس دقو « 177/٠١ ريبكلا مجعملا يف ذاعم ثيدح (؟)

 . تبثأ ام باوصلاو ةرابعلا تبرطضاف



 8 ۱ دجاسملا ءانب باوبأ

 رودلا يف دجاسلا باب ()

 نب دام انث ساع وبآ انث ۲)يرقلا لضفلا نب یی انئدح (۲۸۳)

 :ةريره يبأ نع « خاص يبأ نع ءمصاع نع «ةملس

 نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ لسرأ راصنألا نم الجر نأ

 ءاجف يمع ام دعب كلذو «هيف ىلصأ يراد يف اًدجسم يل طف لاعت

 ثيدحلا اذه يف مهبلا لحرلاو « تاقث هلاجر . حيحص دانسإ اذه

 نب نابتع ثيدح نم يئاسنلاو «نيحيحصلا يف وهو كلام نب نابتع :وه

 . )كلام

 نع «نوع نبا نع «يدع يبا نبا انث «ميکح نب یی انئدح (۲۸4)

 مو ةحام نبا ننسل يمظعألاو يقابلا دبع ٍتعبطو ه و لصألا يف يرقملا اذكه )١(

 يق الو رجح نبال هبیذق يف الو لامكلا بيذمت يف ال هتجرت يف ةبسنلا هذه دحأ

 مدقتو فيحصت هلعلف يقرخلا يزتعلا اعيمج اهيف دوجوملاو فشاكلا الو بيرقتلا

 . ١۱۲ح

 ةالصلا عماج باب « رفسلا يق ةالصلا رصق باتك : أطوملا يف نابتع ثيدح (۲)

 ۰۱۳۰/۳ دمحأ دنسمو ۱۲۱ ح ٤۱۷ص يسلايطلا دنسم فو ۱

 حیحصو « 519/١ تویبلا يف دحاسلا باب « ةالصلا باتک :يراخبلا حیحصو

 ةعامجلا نع فلختلا يف ةصحرلا باب « ةالصلا عضاومو دحاسلا باتک : ملسم

 . ۹۱/۱ ىمعألا ةمامإ باب « ةمامالا باتک :يئاسنلا ننسو « ٠٠٥/١ رذعب

۳۸۹ 



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 نب سنأ نع دوراجلا نب رذنلا نب ديمحلا دبع نع"نیریس نب سنا )
 لاقف اماعط ملسو هيلع هللا یلص يبلل يمومع ضعب عنص :لاق كلام

 :لاق هيف يلصتو يب يف لكأت نأ بحأ يإ :ملسو هيلع هللا یلص يبل
 شرو سنكف هنم ةيحانب رمأف لوحفلا هذه نم "”لحف تيبلا قو « هاتأف

 . دوّسا دق يذلا ريصحلا وه : ةجام نبا هللا دبع وبأ لاق

 هل نأ الإ نسح هدانسإو « يدع يبأ نبا نع لبنح نب دمحأ هاور

 .2"كلام نب سنأ نع ةحلط يبأ نب قاحسإ ثيدح نم حيحصلا يف الصأ

 « دمحم وخأ « يرصبل هللا دبع وبأ ليقو « ةزمح وبأ ليقو ىسوم وبأ « يراصنألا (۱)

 بيرقتلا ) ع / ةئامو نيرشع ةنس ليقو ةرشع ينامن ةنس تام ةثلاثلا نم «ةقث

A۱ . 

 . 559/١( بيرقتلا ) ق / ةسماخلا نم « ةقث يدبعلا (۲)

 اهلحف وهو لخنلا لاحف فعس نم لومعم ريصح انهاه لحفلا : ريثألا نبا لاق (۳)

 . ( 4۱۳/۳ ةياهنلا ) ازاحب الحف ريصحلا ىمسف هنم حقلت يذلا اهركذو

 . (۱۲۹ - ۱۲۸/۳) هنتمو هجام نبا دنس لثع دنسملا يف (4)

 ىلع ةالصلا باب «ةالصلا باتک :اهنم هحيحص نم نكامأ ةدع يف يراخبلا هجرحأ (ه)

 تعد ةكيلم هتدح نأ كلام نب سنأ نع ... » : هدنع هظفلو (4۸۸/۱) ريصحلا

 : سنأ لاق مكب لصألاف اوموق : لاق مث هنم لكأف هل هتعنص ماعطل يلو هللا لوسر

 لي هللا لوسر ماقف ءاع. هتحضنف سبل ام لوط نم دوسا دق انل ريصح ىلإ تمقف

 مث نيتعكر 4 هللا لوسر انل ىلصف انئارو نم زوجعلاو هءارو ميتيلاو تففصو



 9۳ دجاسملا ءانب باوبآ

 اهبییطتو دجاسلا ریهطت باب (۷)
 نب نامیلس نب نمرلا دبع انث « رامع نب ماشه انثدح (۲۸۵)

 يبأ نب ملسم انث ؟)يندلا ماص نب دمحم انس «)نوجسسلا يبأ

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق يردخلا ديعس يبأ نع مرم

 . ةنطا يف اتيب هل هللا نب دجسملا نم ىذأ جرخأ نم

 يبأ نم عمسي ملو « راسي نبا وه ملسم « فيعض دانسإ اذه

 . « فرصنا

 دنع ىور دقو ةطساوب كلام نب سنأ نع انه ىوري نيريس نب سنأو :تلق

 لهو رضح نع مامالا يلصي له باب « ناذألا باتك يف امك ةرشابم هنع يراخبلا

 ةياور يف نأ كلذ ىضتقاف : رجح نبا لاق . ۱۰۷/۲ رطملا يف ةعمجلا موي بطخي

 سنأ نم هعامسب هدنع نيريس نب سنأ حيرصتب عفدنم وهو اعاطقنا يراخبلا

 مهو اهيف نوكي نأ امأو ديناسألا لصتم يف ديزملا نم امأ هجام نبا ةياور ذئنيحف

 هلأس امع هلأسو ثيدحلا اذه ثدح امل سنأ دنع ارضاح ناك دوراجلا نبا نوكل

 ىلع فارظلا تكنلاو ۱۰۸/۲ حتفلا « ةياور هيف هل نأ ةاورلا ضعب نظف كلذ نم

 . ۲۱۵/۱ فارشألا ةفحت

 / ةنماثلا نم ئطخي ‹ قودص « ينارادلا ناميلس وبأ نونلاب يسنعلا ميلا حتفب نوجحلا (۱)

 . (4۸۲/۱ بيرقتلا ) ق

 . (۱۷۱/۲ بیرقتلا ) ق س د / ةعباسلا نم لوبقم رهف يب یوم قرزألا (۲)

 . ( ۲4۷/۲ بیرقتلا ) ق س د م خ / ةعبارلا نم ةقث « راصنألا یوم « يندملا (۲)



 . "نیل هيف دمو يردخلا )دیعس

(TAT)نب دلاح نع“"”ةيواعم وبأ انت «نانس نب دمت ان ندح  

 ۰ 1 هر )6(

 :لاق

 دقو سايإ نب دلاخ هدانسإ يف ةفقو عمو «افوقوم هاور اذک :تسلق

 . هفعض ىلع اوقفتا

 . ۳4 4ص لیصحتلا عماجو « ۲۱4ص متاح يبأ نبال لیسارلا رظنا (۱)
 نازیلا ر كلذك تاقثلا يف هرکذو درفنا اذإ جاحتحالا زوجي ال : نابح نبا لاق (۲)

 . 100/0 ريغصلا عماجلا فيعض يف ثيدحلاو ( ۳

 . مدقت مزاخ نب دمحم (۲)

 )٤( يوبنلا دجسملا مامإ ندملا يودعلا مثیفا وبأ ةفيذح نب مهجلا يبأ نب رخص نبا «

 بيرقتلا ) ق ت / ةعباسلا نم ثيدحلا كورتم 7١١/١ ( .

 < م / ةئامو عبرأ ةنس تام ةثلاثلا نم ةقث يندلا ركب وبأ وأ دمحم وبأ ةعتلب يبأ نبا (5)

 ١ بيرقتلا ۳٠۲/۲ ( .



 هزه دجاسملا ءانب باوبأ

 دجسملا يف ةعاخنلا ةهارك باب (۸)

 « ةورع نب ماشه نع « عيكو ات « دمحم نب يلع انثدح (۲۸۷)

 :ةشئاع نع «هيبأ نع

 . دجسملا ةلبق يف اقازب كح ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نأ

 ىف دجسملا ف ةعاخنلا ثيدحو «تاقث هلاجر ‹ حيحص دانسإ اذه
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 ("”رمع نباو «ديعس يبأو «ةريره يبأ ثيدح نم نيحيحصلا

 باب ةالصلا باتك :يراخبلا حيحص يف سنأو ةشئاع ثيدح اذكو مهئيداحأ رظنا (۱)

 دجسملا نم ىصحلاب طاخملا كح بابو 6۰۹ ۰۰۰۷/۱ دیلاب قازبلا كح

 تحت وأ هراسي نع قزبيل بابو « ۰۱۰/۱ هنيمب نع قصبي ال بابو ۱

 ‹ ةالصلا عضاومو دجاسلا باتك :ملسم حيحص يف يهو « ٩۱۱/۱ ىرسيلا همدق

 ءاهدعب امو ۳۸۸/۱ اهريغو ةالصلا يف دجسملا يف قاصبلا نع يهنلا باب

 ديعس وبأو « 5571/7 ةريره وبأ اذكو « ١8/7 دمحأ دنسم يف رمع نبا ثيدحو

 : يراخبلا دنع ةشئاع ثيدح ظفلو ۰۲۱۲/۳ سنأو ۳

 . « هكحف ةعاخن وأ اقاصب وأ اطاخم ةلبقلا رادج يف ىأر كي هللا لوسر نأ ... »



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز

 لبالا ناطعأ يف ةالصلا باب )٩(

 منغلا ضبارمو
(TAA)احا نوراه نب ديزي انث «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح  

 نب ماشه انث :الاق ؟)عیرز نب ديزي انث فلخ نب ركب رشب وبآ انثدحو ب۱

 هللا لوسر لاق :لاق ‹«ةريره يبأ نع «نیریس نب دمحم نع كاسح

 :ملسو هيلع هللا ىلص

 منغلا ضبارم يف اولصف لبإلا ناطعأو منغلا ضبارم الإ اودحت مل نإ

 .لبإلا ناطعأ يف اولصت الو

 نع « بيرك يبأ نع عماجلا يف يذمرتلا هاور . حيحص دانسإ اذه

 : ظفلب هب ماشه نع «شايع نب ركب يبأ نع «مدآ نب یی
 لبإلا ناطعأ يف اولصت الو منغلا ضبارم يف اولص

 « ةرمس نب رباج نع بابلا قو :لاق ؛حیحص نسح :لاقو

 سنأو «رمع نباو «لفغم نب هللا دبعو «دبعم نب ةربسو «بزاع نب ءاربلاو

 . )كلام نبا

 نينا ةنس تام ةنماثلا نم تبث ةقث قيواعم وبأ يرصبلا ءارغصم يازلا مدقتب عیرز (۱)

 . ( ۳۹4/۲ بيرقتلا ) ع / ةئامو نینامنو

 ۱۸۰/۲ لبالا ناطعأو منغلا ضبارم يف ةالصلا يف ءاج ام باب «ةالصلا باوبآ (۲)

 . هيلع هقیلعت يف رکاش دمحأ هححصو



 9۷ دجاسملا ءانب باوبأ

 ركب يبأ نب دمحم نع «یلعی يأ نع هحیحص يف نابح نبا هاورو

 . )هنتمو دانسإب عيرز نب ديزي نع «يمدقملا

f۳( ۰ ) ۳ مش اف و 1 ( 
 نع « “سنوي نع “ميشه انث «ةبيش يبأ نب رکبوبآ انثدح (۲۸۹)

 هللا یلص يبلا لاق :لاق نزلا لفغم نب هللا دبع نع )رسا

 :ملس و هيلع

 نم تقلح امف لبالا ناطعأ يف اولصت الو «منغلا ضبارم يف اولص

 . نیطایشلا

 نع «یجب نع «يلع نب ورمع نع یرغصلا  يئاسنلا هاور :تلق

 . )لبالا ناطعأ يق ىهنلا ىلع ارصتقم هب نسحلا نع «ثعشأ

 وبأ انثدح «نايفس نب ) نسحلا نع هحيحص يف نابح نبا هاورو

 نم هدنسم يف ده مامإلا هاورو « 2( هب میشه نع « ةبيش يبأ نب ركب

 )١( لبالا ناطعأو منغلا ضبارم يف ةالصلا باب « دحاسملا باتك دراولا ص٠١٤

 عماجلا حيحص يف ثيدحلاو ۳۳۰ ح ۲/ ١١ ح ۱4۰۲ .

 ةخسن - هحام نبا ةطوطخم يف عقو دقو مدقت مزاخ يبأ نب ةيواعم وبأ ريشب نبا (۲)

 دئاورلا خسنو هحام نبا خسن ةيقب نكل يقابلا دبع .ط اذكو ميعن وبأ - سيراب

 . ملعأ هللاو انه تبثأ امك تءاج ١14/17 فارشألا ةفحتو

 نم عرو « لضاف « تبث « ةقثء يرصبلا ديبع وبأ « يدبعلا رانيد نب ديبع نبا (۳)
 . ( ۳۸١/۲ بيرقتلا ) ع / ةئامو نيثالثو عست ةنس تام ةسماخلا

 . مدقت يرصبلا (4)
 . ۸۵/۱ لبالا ناطعأ يف ةالصلا نع و ينلا يف ركذ « دحاسملا باتك (ه)

 ( هب میشه نع « قيقش نب نسحلا نع ... ) لصألا يف ءاح نيسوقلا نيب ام ()



 . (۱هجب ولا اذه

 ."”نسحلا نع زیرک نب ةحلط نب هللاديبع قیرط نم يقهيبلا هاورو
 ")هننس یف دواد وبأ هاور ءاربلا ثیدح نم دهاش هلو )

 انث بابا نب ديز انث «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح (۲۹۰)

f (© ۲ ۲نع « يبا ييربخا « يئهجلا دبعم نب ةربس نب عیبرلا نب كللا دبع 6م 6  

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ “”هيبأ

 ضبارم يف ةالصلا باب  دجاسلا باتك دراوملا يف وه امك تبثأ ام باوصلاو =

 رثكأ اهيف بارطضالاف ةيدنملا امأو ۳۳۵ ح ۱۰ص لبالا ناطعأو منغلا

 . بيعش قيقحت ۱۰۱/6 نابلب نبا بيترت حيحصلا يف :هرظناو

 هجام نبا ظفل لثم هيفو ليوط ظفل يف هب نسحلا نع « سنوي ىلإ هدنسب هدنع وه (۱)
|0۷ . 

 نود نيعضوملا نيذه دح يف ةالصلا ةيهارك يف نيعملا ركذ باب « ةالصلا باتك (۲)

 نع میشه ىلإ هدنسب عضوملا اذه يف ةحام نبا ثيدح ركذ دقو ( ٤٤۹/۲ رحآلا

 . هب سنوي

 . ۳۳۱/۱ لبإلا كرابم يف ةالصلا نع يهنلا باب « ةالصلا باتك (۳)

 . ۲٤٠/۳ عماجلا حيحص يف امك ينابلألا هححص هه ينزملا لفغم نبا ثيدحو

 قيقحتب ةيشاحلا نابلب نبا بيترت نابح نبا حيحص رظنا هجیرخت ىلع عالطالا ديزملو

 . ( 519/١ بيرقتلا ) ق ت د م / ةعباسلا نم يلجعلا هقثو (4)

 . ( ٠٤١/١ بيرقتلا ) 6 م / ةثلاثلا نم ةقث « عيبرلا (5)

 ةيناتحتلا ديدشتو ءارلا رسكو ةئلثملا حتفب ةيرث وبأ  ةجسوع نبا وأ « دبعم نب ةربس ()



 8۱۹ دجاسملا ءانب باوبأ

 . منغلا حارم يف یلصیو لبالا ناطعأ يف یلصی ال

 يقهيبلا هاورو «۲"هجولا اذه نم هدنسم يف دمحأ مامالا هاور :تلق

 عیبرلا نب كلملا دبع همع نع زیزعلا دبع نب ةلمرح قیرط نم هننس يف
 . “هب

 هيلع هللا یلص يبلا نأ :سنأ ثیدح نم يراخبلا حیحص يف وهو

 )دجسلایی نأ لبق مغغلا ضبارم يف يلصي ناك ملسو

 . )هریعب ىلإ يلصي ملسو هيلع هللا یلص يبلا تیر

 .دمحأ دنع هدانسإ يف يعبطم طقس عقو هنأ رهظيو « 4١ 4/* دنسملا )١(

 . 44۹/۲ منغلا حارم نود لبالا ناطعأ يف ةالصلا ةيهارك باب « ةالصلا باتك (۲)

 هححص ةربس ثيدحو « ۲۷۹/۱ منغلا حارمو لبالا ناطعأ يف ةالصلا ركذ باب (۳)

 . ( 788/5 عماجلا حيحص يف امك ينابلألا

 اهضبارمو منغلاو باودلاو لبإلا لاوبأ باب « ءوضولا باتك : يراخبلا حيحص (4)

 يذمرتلا دنع وهو ۰۳۷۳/۱ ةالصلا عضاومو دحاسلا باتك :ملسمو ۱

 لبإلا ناطعأو منغلا ضبارم يف ةالصلا يف ءاج ام باب ةالصلا باوبأ :عماجلا يف

 . ۱۲۳/۳ ده دنسم يف وهو ۸۲

 اقلعم رجح نبا لاق ۰۲۷/۱ لبالا عضاوم يف ةالصلا باب « ةالصلا باتک (5)

 ريشي هنأك :لاق لبإلا عضاوم يف ةالصلا باب هللا همحر يراخبلا لوق ىلع

 = امل نكل «هطرش ىلع تسيل منغلاو لبالا نيب ةقرفتلا يف ةدراولا ثيداحألا نأ ىلإ



 ب[ ۲

 يرهشلا ضوع.د قيقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۰

 دجسملا لوخد دنع ءاعدلا باب (۱۰)

 كاحضلا انث « )يفنحا ركب وبأ انث « راشب نب دمحم انثدح (۲۹۱)

 ىلص هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع «يربقلا ديعس «يثدح «نامثع نبا
 : لاق ملسو هيلع هللا

 نب ءاربلا ثيدحو « ملسم دنع ةرمس نب رباج ثيدح اهنم ةيوق قرط

 نب هللا دبع ثيدحو « يذمرتلا دنع ةريره يبأ ثيدحو « دواد يبأ دنع بزاع

 بهذ دقو :لاق نأ ىلإ هجام نبا دنع دبعم نب ةربس ثيدحو «يئاسنلا دنع لفغم

 اهيف نوكت لا نكامألا نم اهريغ نود نطاعملاب صاخ يهنلا نأ ىلإ مهضعب

 -ةصاخ ءاملا دنع اهتماقإ عضاوم نطاعلا نأل عضاوملا نم صخأ نطاعملاو - لبالا

 نيب. ةمئألا ضعب عمج نكل :لاق مث ىرحأ الاوقأ ركذو اقلطم اهاوأم وه :ليقو

 اهلمحب بابلا ثيداحأ نيبو « اروهطو ادجسم ضرألا يل تلعح» :هلوق مومع

 . ملعأ هللاو ىلوأ اذهو هيزنتلا ةهارك ىلع

 : لاق ثيح يليعامسإلا نع هلقن ام ةهاجو هلو اهركذ يلا لاوقألا ةلمج نمو

 نم مزلي ال هنأب روكذملا رمع نبا ثيدحب هلالدتسا يف فنصملا يليعامسإلا عزان دقو

 هدر رجح نيا نكلو هكر بم يف ةالصلا ةيهارك مدع ةرتس هلعحو ريعبلا ىلإ ةالصلا

 باب ءةالصلا باتك :ملسم حيحص يف رمع نبا ثيدح رظناو ٥۲۷/١ يرابلا حتف

 ىلإ ةالصلا يف ءاح ام باب « ةالصلا باوبأ :يذمرتلاو ۳۹۹/۱ يلصملا ةرتس

 ٤٤٤/١ ةلحارلا ىلإ ةالصلا باب ةالصلا باتك :دواد وبأو « ۱۸۳/۲ ةلحارلا

 . مدقت يرصملا هللا ديبع نب ديحملا دبع نب ريبكلا دبع (۱)

 نامثع وبأ يازلابو هلوأ رسكب يمازحلا يدسألا مازح نب دلاخ نب هللا دبع نبا (۲)



 ه١ دجاسملا ءانب باوبأ

 لسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ملسیلف دجسملا مكدحأ لحد اذإ

 ىلص يبنلا ىلع ملسيلف جرح اذإو « كتمحر باوبأ يل حتفا مهللا :لقيلو

 میجرلا ناطيشلا نم یمصعا مهللا : لقيلو ملسو هيلع هللا

 . تاقث هلاجر , حيحص دانسإ اذه

 راشب نب دمحم وهو رادنب نع ةليللاو مويلا لمع يف يئاسنلا هاورو
 نع زازقلا نانس نب دمحم نع مصألا نع كردتسملا يف مكاحلا هاورو )هب

 طرش ىلع حيحص ثيدح اذه : لاقو « هنتمو هدانسإب يفنحلا ركب يبأ

 . نیخیشلا

 دواد وبأو  ملسم هاور يدعاسلا ديمح يبأ ثیدح نم دهاش هلو

 . "”يئاسنلاو

 . ( ۳۷۳/۱ بیرقتلا ) 4 م / ةعباسلا نم  مهب قودص «يدملا =

 . ٩۰ ح ۱۷۸ص (۱)

 ةعزح نبا حيحص يف هحام نبا دنسب وهو يبهذلا هقفاوو « ۲۰۷/۱ ةالصلا باتك (۲)

 نبا دنس لثع يفنحلا ركب يبأ قيرط نم ۳۲۱ ح ۱۰۱ص دراولا يف وهو ۱

 . هنتمو هجام

 دنع فطعلاب تایاورلا ضعب یو كشلا ىلع ديسأ يبأ وأ ديم يبأ ثيدح نم وه (۳)

 4۹1/۱ دجسلا لحد اذإ لوقی ام باب « اهرصقو « نیرفاسلا ةالص باتک :ملسم

 دنع لحرلا هلوقی امیف باب « ةالصلا باتک - يباحصلا يف كشلاب - دواد يبأو

 باتک :نییباحصلا يف فطعلاب - يئاسنلاو « ۳۱۸ ۰۳۱۷/۱ دجسلا هلوخد

 دنسم رظناو « 84/١ هنم جورخلا دنعو دجسلا لوخد دنع لوقلا باب « دجاسلا

 = تاعامحباو دجاسلا باتک :هجام نباو ۰ ۳۲/۱ يمرادلا نتسو ۰ 4۹۷/۳ دمحأ



 ةالصلا ىلإ يشلا باب (۱۱)

 انث یکب يبأ نب یی انث بيش يبأ نب ركب وبآ انثدح ( ۲۹۲ )

 « بیسلا نب دیعس نع « ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع « دمحم نب ريهز
 : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم هنأ يردخلا ديعس يبأ نع

 ؟تانسمحلا يف هب ديزيو اياطخلا هب هللا رفكي ام ىلع مكلدأ الأ

 : لاق « هللا لوسر اي ىلب :اولاق

 راظتناو دحاسلا ىلإ اطخلا ةرثكو «هراكملا ىلع ءوضولا غابسإ

 ةالصلا دعب ةالصلا

 نب دمحم نب هللا دبع قيرط نم هدنسم يف يمرادلا هاور : تلق

 كاحضلا نع « ىسوم يأ نع هحيحص يف ةميزخ نبا هاورو . “هب ليقع

 نب ديعس نع ءركب يبأ نب هللا دبع نع“( نايفس انربخأ ) دلخم نبا
 نم كردتسملا يف مكاحلاو «هحيحص يف نابح نبا هاورو ؟)هب بیسلا

 . "هب ركب يبأ نب هللا دبع قيرط

 يف امك ينابلألا هححص ثيدحلاو ۰ 5504/١ دجسلا لوحد دنع ءاعدلا باب

 . ۲۰۰/۱ عماجلا حيحص

 . ۱۷۸ ۰۱۷۷/۱ يمرادلا ننس (۱)

 ةعزخ نبا حیحص يف ام قفو بوصو هو لصألا نم طقس نیسوقلا نيب ام (۲)

۸۹/۱ . 

 انئدح « كاحضلا ىلإ هدنس قاسو ةميزخ نبا انربخأ : لاق نابح نبا حیحص يف (۳)



 2۳۳ دجاسملا ءانب باوبأ

 ق ةليوط هدایزب دانسالا اذهب هدنسم ي ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاورو

 . ؟)اهتعمج ىلا ةرشعلا دیناسلا دئاوز يف همامتب هتدروأ دقو «نتلا

 نب دمحم نب هللا دبع قیرط نم هدنسم يف يلصولا ىلعي وبا هاورو
 ۱ “هب ليقع

 .هریغو هحیحص يف ملسم هاور ةريره يبأ ثيدح نم دهاش هلو

۳ 2 

 «ةيطع نع ,220قوزرم نب ليضف انث هجا وبأ قفوملا نب لضفلا

 مكاحلاو ۱۰۲ ح ۱۸ص دراولا ) ةعزخ نبا نتمو دنس لثع. هقاس مث «نايفس

۱-. 

 6۱۳۰۵ ۳۸۱ مقر ۰۰۷/۲ یلعی يبأ دنسمو . ۱۷۵ص ةريخلا فاحتإ (۱)

 . ۳۹۹/۲ عماجلا حيحص يف امك ينابلألا هححص ثيدحلاو

 هظفلو ۲۱۹/۱ هراكملا ىلع ءوضولا غابسإ لضف باب « ةراهطلا باتك :ملسم يف (۲)

 :هدنع

 لوسر اي یلب :اولاق ؟ تاحردلا هب عفریو اياطخلا هب هللا وحع ام ىلع مكلدأ الأ »

 ةالصلا راظتناو «دجاسلا ىلإ اطخلا ةرثكو « هراکلا ىلع ءوضولا غابسإ :لاق «هللا

 .« طابرلا مکلذف ةالصلا دعب

 . ۲۰/۱ ءوضولا غابساب رمألا باب ةراهطلا باتك :يئاسنلا دنع وهو

 . ( ٠١١/۲ بیرقتلا ) ق / ةرشاعلا راغص نم لوبقم ركب وبأ (۳)

 . (۱۱۲/۲ بیرقتلا ) ق / ةعساتلا راغص نم فعض هيف قوكلا يفقثلا (4)

 تام ةعباسلا نم عیشتلاب يمرو مهي قودص «نمحرلا دبع وبآ وكلا يشاقرلا رغألا (۰)
 ۱ . (۱۱۳/۲ بیرقتلا ) 4 م ي / ةئامو نيتس ةنس دودح يف



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 نیلئاسلا قحب كلأسأ نإ مهللا : لاقف ةالصلا ىلإ هتيب نم جرح نم

 الو ءارطب الو ءارشأ جرحآ مل ناف اذه ياشم قحب كلأسأو ءكيلع

 نأ كلأسأف كتاضرم ءاغتباو ءكطخس ءاقتا تجرح و قعس الو یایر

 هللا لبقأ «تنأ الإ بونذلا رفغي ال هنإ يبونذ يل رفغت نأو «رانلا نم نذيعت

 . كلم فلأ نوعبس هل رفغتساو ههجوب هيلع

 نب ليضفو « وعلا وه ةيطع یافعضلاب لسلسم دانسا اذه

 يف ةعزخ نبا هاور نكل . ءافعض مهلك قفوملا نب لضفلاو «قوزرم

 . "”هدنع حيحص وهف قوزرم نب ليضف قيرط نم هحيحص

 نبا لضفلا انث «ديزي انث هدنسم يف عينم نب دمحأ هاورو « نيزر هركذو

 ."'هتالص نم غرفي ىح هرخآ يف دازو هنتمو هدانساب هركذف قوزرم

 ديلولا انث « يلمرلا دشار نب ديعس نب دشار انئدح ( ) ۲۹٤

 ىلوم يمس نع « عفار نب ليعامسإ عفار يبأ نع « ملسم نبا

 )١( ةعزخ نبا نم عوبطلا يف هدجأ مل .

 فيعض ثيدحلاو « ۲۱/۳ لضف قيرط نم دم دنع وهو ۳۰۸ص ةريخلا فاحتإ (۲)

 ةلسلس رظنا ثيدحلا اذه ثحب ىنابلألا انخيش داحآ دقو يريصوبلا لاق امك

 . 74 ح ۳/۱ ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا

 (۲4۰/۱ بیرقتلا) ق/نيتئامو نيعبرأو ثالث ةنس تام ةرشاعلا نم «قودص ركب وبآ(۳)

 دودح يف تام ةعباسلا نم ظفحلا فيعض « ةرصبلا ليزن يندملا يراصنألا رعوع نبا )٤(



 هه دجاسملا ءانب باوبأ

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع « حلاص يبأ نع « “ركب يأ

 : ملسو هيلع

 . هللا ةمحر يق نوضاوخلا كئلوأ ملظلا يف دجاسملا ىلإ نوؤاشملا

 ملسم نب ديلولاو هفعض ىلع اوعمجأ عفار وبأ ؛ فيعض دانسإ اذه

 . ؟؟)هنعنع دقو سلدم

 ثراحلا نب یی انث , "'يبلحلا دمحم نب ميهاربإ انثدح ( ۲۹۰ )

 لهس نع « “مزاح يبأ نع « يميمتلا دمحم نب ريهز ان «””يزاريشلا
 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق يدعاسلا دعس نبا

 . ةمايقلا موي مات رونب دجاسلا ىلإ ملظلا يف نيئاشملا رشب

 نابح نبا لاق ءاذه دمحم نب ميهاربإ . )لاقم هيف داسإ اذه

 . ( 59/١ بيرقتلا ) ق ت خب / ةئامو نيسمخلا =

 ةنس تام ةسداسلا نم ةقث ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب يبأ ىلوم (۱)

 .(۳۳۳/۱) ع | ديدقب الوتقم ةئامو نيثالث

 . 9/5 عماجلا فيعض يف ينابلألا هركذ ثيدحلاو (۲)

 . ( 4۲/۱ بيرقتلا ) ق / ةرشع ةيداحلا نم ئطخي قودص يرهزلا (۲)
 . ( ۳٤٤/۲ بيرقتلا ) ق / ةنماثلا نم لوبقم (4)

 . مدقت جرعالا (ه)

 )١( يريصوبلا هدانس] نّسحو " : نابلألا لاق نکل ه و لصألا يف اذکم " .

 هبسنف يريصوبلا مالکب يقارعلا مالک هيلع سبتلا هلعلف ۲۲/۱ حیباصلا ةكشم

 هيلإ .



flor 

 و
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 َرأ لو . ”قودص :فشاکلا يف يهذلا لاقو .۲)یطخی : تاقثلا يف

 «تاقث دانسالا لاحر يقابو ءامهريغ اًمالك لاحرلا يف ملكت نم دحأل

 نأ دعب هيلامأ يف - هللا همحر -نيسحلا نب لضفلا وبأ انخیش لاق نكل

 نب ريهز عبات دقو :لاق .بیرغ نسح ثيدح اذه :قيرطلا اذه نم هاور

 ثراحلا نب ىيي ىلإ هدنسب هقاسف فيرط نب دمحم ناسغ وبأ هيلع دمحم

 " ماتلا رونلاب ":ظفلب هركذف مزاح يبأ نع «ناسغ وبأ انث «يزاريشلا

 . ىهتنا

 :لاقو .اعيمج ناسغ يبأو « ريهز نع روكذملا دنسلاب مكاحلا هاورو

 . ””هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه
( 

 "هبرغتساو هحيحص يف ةزخ نبا هاورو :تلق

 انث )نانبلا تباث لوم ديسأ نب نايفس نب ةأزجم انثدح ) ۲۹ ۲)

 نب سنأ نع 22 يئانبلا تباث نع « ° يفئاطلا غئاصلا دواد نب ناميلس

۰) ۷۰/۱ ( )( 
.)٩۲/۱( ( 

 . يهذلا هقفاوو ۰ ۲۱۲/۱ ةالصلا باتک (۳)

 ينابلألا هححص اهلحألو هدعب ثيدحلا يف اهرکذ أي دهاوش ثیدحللو (۳۷۷/۲) )٤(

 . ۲۰/۳ عماجلا حیحصو ۰ ۲۲/۱ حیباصلا ةاكشم :رظنا

 . ( ۲۳۰/۲ بیرقتلا ) ق / ةرشع ةيداحلا نم لوبقم يرصبلا يفقثلا (5)

 . ( ۳۲/۱ بیرقتلا ) ق / ةسداسلا نم لوهجم هدج ىلإ بسن اعر يرصبلا (5)

 هلو نیرشعو عضب ةنس تام ةعبارلا نم دباع ةقث يرصبلا دمحم وبآ ملسأ نب تباث (۷)

 . ( ١١5/١ بیرقتلا ) ع / نونامثو تس



 2۳۷ دجاسملا ءانب باوبأ

 : ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق : لاق كلام

 . ةمايقلا موي ماتلا رونلاب دحاسملا ىلإ ملظلا يف نیئاشلا رب

 عباتی ال :يليقعلا هيف لاق دواد نب نامیلس . فیعض دانسا اذه

 نب سنآ نع تباث نع هيبأ نع لیقو « تباث نع یور «هثیدح ىلع
 . كلام

 یوس ةجام نبا دنع اذه ۲ دواد نبال سیلو) : تلق

 هيف دحأل را ۸ ةأزحمو « بتكلا ةيقب يف ءيش هل نكي مو ثيدحلا اذه

 .امالك

 نع «هیقفلا قاحسإ نب ركب يبأ نع كردتسملا يق مكاحلا هاور

 «هيبأ نع « ملسم نب ناميلس “( نب دواد ) نع بوی نبا دمحم

 نم ةرشع نع ىور « دهاش هلو . هدانسإ برطضاف )هب تباث نع

 نباو "ةئراح نب ديزو ةديرب :وهو سنأو لهس ريغ ةباحصلا

 . ۱8۰/۲ ريبكلا ءافعضلا (۱)

 نبال سيلو) :هلوق نم فحص هلعل فيحصت وهو(دوادل سيلو ) لصألا يف ءاج (۲)
 نبا يف - ناميلس يأ - هل سيلو اهيفف اذه دكؤت ٩۱ ق ه ةرابعو اذه (دواد

 . ثيدحلا اذه ريغ هحام

 كردتسلا يف وه ذإ تبثأ ام باوصلاو ه و لصألا نم نيسوقلا نيب ام طقس (۳)

 . ۲۱۲/۱ كلذك

 )٤( كردتسلا ۲۱۲/۱ .

 طسوالا يق يناربطلا هاور : لاق ۳۰/۲ دئاوزلا عمم ۰۸۱/۰ ریبکلا يناربطلا مجعم (ه)

 يف يناربطلا دنع هظفلو : تلق « هب جاجتحالا ين فلتخم وهو ةعيه نبا هيفو ریبکلاو
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 (*ءادردلا وبأو °مامأ وبأو © مع ناو « سابع

 7 £ 7 (°) ۶ 5١ ) )

 4 هريره وباو < ىسوم وباأو < ديعس وبإأو

 ٠ عطاس ةمايقلا موي رونب دحاسلا ىلإ ملظلا يف نيئاشملا رّشب » :ريبكلا « .

 يف دحاسملا ىلإ نيئاشملا رشب » : هدنع هظفلو ۳۵۱/۱۰ ريبكلا يف يناربطلا هجرحآ )١(

 . باذک : يبضلا راكب نب سابعلا هيفو « ةمايقلا موي ماتلا رونلاب ملظلا

 نبا هفعض ناقربزلا نب دواد هيف :يمثيملا لاقو ( ٠١۸/٠١ ) ريبكلا يف يناربطلا هاور (۲)

 . ۳۰/۲ ثيدحلا براقم يراخبلا لاقو ةعرز وبأو ئيدملا نباو نيعم

 :هدنع هظفلو ۳۵۲/۸ ریبکلا يف يناربطلا هجرخأ (۳)

 الو سانلا عزفي ةمايقلا موي رون نم ربان, دجاسلا ىلإ مّلظلا يف نیلبدلا رّشب »

 نم دحأ مو هتيب لهأ نم لحجر نع يسيقلا ةملس هیفو : يمثيملا لاق .«نوعزفی

 .( ۳۱/۲ دئاوزلا عمجب ر امهركذ

 :هدنع هظفلو 4۲۲ ح ۱۲۰ص دراولا يف امك نابح نبا هجرخأ (4)
 . « ةمايقلا موي ارون هللا هاتآ دحاسلا ىلإ لیللا ةملظ يف یشم نم »

 اذه نم ابيرق اظفل ءادردلا يبأل رکذو ةمجرت نم دح ملو ةدانج هیفو :يمئيما لاق

 . ۳۰/۲ دئاوزلا عمجم « تاقث هلاحرو ريبكلا يف يناربطلا هاور :لاقو

 وهو هللا دبع نب مكحلا دبع هيف : يمئيهلا لاقو ۳۹۱/۲ هدنسم يف یلعی وبآ هاور (م)

 . ( ۳۰/۲ دئاوزلا عمجم ) فيعض

 :لاقو يمثيما هلاق ريبكلا يف يناربطلاو ۰۲۱۷/۱ راتسألا فشك يف امك رازبلا هاور (7)

 .(70/؟دئاوزلا عمجم ) ثيدحلا ركنم وهو ديبع نب ريمع نب هللا دبع نب دمحم هيف
 ۳۰/۲ دئاوزلا عمجم يف امك يمثيملا هلاق نسح هدانسإو طسوألا يف ناربطلا هاور (۷)

 دجاسلا ىلإ نوللختی نيذلل ءيضيل هللا نإ » : لاق ی هللا لوسر نأ هقاس امك هظفلو

 . « ةمايقلا موي عطاس رونب ملظلا يف



 !LAK دجاسملا ءانب باوبأ

 (ةدیرب ثيدحف « ءادردلا يبأو ةديرب ثيدح اهدوحأو «"ةشئاعو

 :ظفلب « يناربطلاو هحيحص يف نابح نبا هحج رخأ

 موي رونب لجو زع هللا يقل دجسملا ىلإ ليللا ةملظ يف ىشم نم
 ةمايقلا

 : يبهذلا لاق .يلع نب نسحلا هيف : لاقو يمئيهلا هركذ طسوألا يف يناربطلا هجرحآ (۱)

 . ۳/۲ دئاوزلا عمجب ) هيلع عباتی ال : يدزألا لاق « ةركن هثيدح ينو فرعی ال

 دوجوم ريغ ثيدحلا اذه نأل فحصف ءادردلا وبأ هلعلو لصألا يف ( ةديرب ) اذكه (۲)

 ' هركذ يذلا ظفللاو هل ريغصلا اذكو ۰ ۳/۲ ريبكلا رظنا يناربطلا يف ةديرب دنسم يف

 ثيدح نم ريبكلا يف يناربطلل هازعو ۳۰/۲ دئاوزلا عمجم يف دوجوم انه يريصوبلا
 جيرخت مدقتو تاقث هلاجر : لاقو اقالطإ ةديرب ثيدح ركذي ملو ءادردلا يبأ

 . ابيرق ءادردلا يبأ ثيدح

 يف ءاج ام باب « ةالصلا باوبأ عماجلا يف يذمرتلا دنع وهف ةديرب ثيدح امأ

 مّلظلا يف نیئاشلا رّشب » :هدنع هظفلو 155/١ ةعامجلا يف رجفلاو ءاشعلا لضف

 باتک :دواد يبأ يف ظفللا اذه لثع وهو « « ةمايقلا موي ماتلا رونلاب دحاسلا ىلإ

 ركاش دمحأ لاق . ۳۷۹/۱ ملظلا يف ةالصلا ىلإ يشملا يف ءاح اع باب « ةالصلا

 اهضعبو هانعع. ةريثك دهاوش هل : هحيحصت حجر نأ دعب ةديرب ثيدح ىلع اقلعم

 ضعب ثيداحأ نم ناسح اهضعبو « حاحص اهديناسأ ضعبو « هوحنب وأ هظفلب

 : نابلألا لاقو 455/١( يذمرتلا عماج ) لی ينلا ىلإ عوفرم اهلكو ةباحصلا

 ةاكشم ) ةرشعلا اوزواح ةباحصلا نم ةعامج نع ةريثكلا هدهاوشل حيحص ثيدحلا

 . (۲۲۹/۱ حيباصملا
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 دجسلا نم دعبألاف دعبألا باب - (۱۲ )

 ارجآ مظعا

 كام” نع ۲" لیئارسا انث « عیکو انث « دمحم نب يلع انثدح (۲۹۷)

 : لاق سابع نبا نع ةمركع نع
 :تلرتف اوبرقي نأ اودارأف دجسملا نم مهنزانم ةديعب راصنألا تناك

 . "اوتبشف : لاق 4 مهراثاو اومدق ام بنو ف

 نإو « برح نبا : وهو كامس هيف . فوقوم فيعض دانسإ اذه

 لاقو « ثيدحلا برطضم : ده لاق دقف متاح وبأو نيعم نبا هقثو

 هريغ نع هتياورو «ةبرط ضم ةمركع نع هتياور :ةبيش نب بوقعي

 . ؟ةحلاص

 . مدقت يعيبسلا قاحسإ يأ نب سنوي نبا وه (۱)

 نحن ال ) : ىلاعت هلوق يهو سي ةروس نم ( ١١ ) مقر ةعرکلا ةيآلا نم ءزج يه (۲)

 . © نييم مامإ يف هنيصحأ ءيش لکو مهرثاءو اومدق ام بلکو یتولا يحن
 . انتمو ادنس هلثع عيكو قيرط نم ل هريسفت يف يربطلا هحرحأ (۳)

 )٤( رجح نبال بيذهتلاو ( ۲۷۹/6 متاح يبأ نبال ليدعتلاو حرجلا رظنا ۲۳۲/4

 راثآلا باستحا باب ناذألا باتك :يراخبلا دنعف هيوقت دهاوش هل ثيدحلاو

 اولزايف مشزانم نع اولوحتي نأ اودارأ ةملس يب نأ :هلوق سنأ ثيدح نم 5

 نوبستحت الأ »: لاقف ةنيدلا اورعي نأ لَ هللا لوسر هركف : لاق ی يبلا نم ابيرق



 هما دجاسملا ءانب باوبأ

 ةعامجلا نع فلختلا نع ظيلغتلا باب (۱۳)

 نب ديلولا انث «يقشمدلا يلذما ليعامسإ نب نامثع انئدح (۲۹۸)

 ب۳ ةماسأ نع (!يرمضلا ورمع نب ناقربزلا نع «بئذ يبأ نبا نع «ملسم

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ديز نبا

 . مقويب نقرحأل وأ ةعامجلا كرت نع لاحر نيهتنيل

 نب ناقربزلاو ملسم نب ديلولا ) سيلدتل ؛فيعض دانسإ اذه

 فرسعي ال نامثعو “( ديز نب ةماسأ نم عمسي م «يرمضلاورمع

 : لاقف ةجام نبا ثيدح يف ةيآلا لوزن ببس ىلإ يراخبلا راشأ دقو « مكراثآ

 . مهاطخ: لاق 4 مهراثآو اومدق ام بلکنو )ف : هلوق يف دهاجم لاقو

 ىلإ قيلعتلا اذه يراخبلا راشأو : اذه يراخبلا عينص ىلع اقلعم رجح نبا لاق

 قيرط نم هب احرصم درو دقو ةيآلا هذه لوزن ببس تناك ةملس نب ةصق نأ

 . ١40/1 حتفلا هريغو هحام نبا هجرخآ سابع نبا نع ةمركع نع كام

 نأ اندرأف دجسملا نع ةيئان انرايد تناك : هلوق رباج ثيدح نم ملسم دنع ءاحو

 ةوطخ لكب مكل نإ » : لاقف دي هللا لوسر اناهنف دجسملا نم برتقنف انتويب عيبن

 مکر اید مكراثآ بتكت مکر اید ةملس نب اي » : هدنع رخآ ظفل فو « « ةحرد

 ةمامالاب قحأ نم باب «ةالصلا عضاومو دجاسلا باتک : حيحصلا « مكراثآ بتكت

 .(؛552 ١١/4503

 .(١/181بيرقتلا) ق س د/ةسداسلا نم ةقث «ةيمأ نب ورمع نب هللا دبع نبا:لاقيو (۱)

 = رمع نب ناقربزلا سيلدتل فيعض دانسإ اذه ) اذكه لصألا يف عقو نيسوقلا نيب ام (۲)
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 ثيدح نم ملسم قو )ةریره يآ ثيدح نم نيحيحصلا يف وهو “هلاح

 حضاو فيحصت وهو ( ملسم نب ديلولا نب ديزي نب ديلولا نم عمسي مل ٠
 اذكه فيرحت عم (( ه )) يف ةرابعلا صن ءاج دقف تبثأ ام باوصلاو

 سلدي يقشمدلا ملسم نب ديلولا هيف فيعض ديزي نب بئاسلا ثيدح دانسإو )

 : ۳۰۹/۳ بيذهتلا يف ناقربزلا ةمجرت يف ءاجو .( هلاح فرعي ال نامثعو

 . امهنم عمسي ملو تباث نب ديزو ديز نب ةماسأ نع یورو

 ۷۲/۵ عماجلا فيعض يف ينابلألا هركذ دقو فيعض دانسالا اذه ثيدحلاف (۱)

 ةعامجلا ةالص بوحو باب « ناذألا باتك « يراخبلا يف ةريره يبأ ثيدح (۲)

 بطحب رمآ نأ تمم دقل هديب يسفن يذلاو » : هدنع هظفلو ۲

 ىلإ فلاح مث سانلا مؤيف الجر رمآ مث اه نذؤيف ةالصلاب رمآ مث بطحیف

 اقرع دج هنأ مهدحآ ملعی ول هديب يسفن يذلاو مهتويب مهیلع قرحأف لاحر

 دجاسلا باتک :ملسم يف وهو « ءاشعلا دهشل نیتنسح نیتامرم وأ انیس

 هلعفی امو راتخلا اهتقو نع ةالصلا ربخأت ةيهارك باب «ةالصلا عضاومو

 باب « ةعامحما ةالص باتک :أطوملا یو 45۱/۱ مامالا اهرحأ اذإ مومألا

 ۰۲44/۲ ده دنسمو ۱۲۹/۱ ذفلا ةالص ىلع ةعامجلا ةالص لضف

 :يذمرتلاو ۸/۱ ةعامجلا كرت يف دیدشتلا باب ةمامالا باتک :يئاسنلاو

 يبأو ۰۶۲۲/۱ بيجي الف ءادنلا عمسي نميف ءاج ام باب « ةالصلا باوبأ

 نباو ۰۳۷۱/۱ ةعامجلا كرت يف ديدشتلا يف باب « ةالصلا باتك :دواد

 ةعامجلا نع فلختلا يف ظيلغتلا باب « تاعامجلاو دجاسملا باتك :ةجام



 2۳۳ دجاسملا ءانب باوبأ

 یاد ردلا يبأو د وعسم نبا نع بابلا قو : يذمرتلا لاق دوعسم نبا

MD, ۳ ۲ f 6 
 . مهنع ىلاعت هللا يضر رباحو «سنأو «ذاعمو

 . (۲۹۲/۱) يمرادلاو « ( ۲۰۹/۱)

 راتخلا اهتقو نع ةالصلا ريحأت ةيهارك باب ةالصلا عضاومو دحاسلا باتک (۱)

 . ةعمجلا يف وهو ۱

. ۲۳/۱ )۲( 



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز

 ةعامج يف ءاشعلا یلص نم باب (۱ 4)

 نع «شایع نب ليعامإ انث ءةييش يبأ نب نامع انثدح (۲۹۹)
 يننلا نع «باطخلا نب رمع نع كلام نب سنأ نع ةيزغ نب ةرامع

 : لوقي ناك هنأ ملسو هيلع هللا ىلص

 نم ىلوألا ةعكرلا هتوفت ال ةليل نيعبرأ ةعامج دجسم يف ىلص نم

 . رانلا نم اًقتع امي هل هللا بتك ءاشعلا ةالص

 يذمرتلا لاق هقلی ملو اًسنأ كردي ۸ ةرامع .لاقم هيف دانسإ اذه

 . "سلدی ناك شايع نب ليعامسإو : يطقرادلاو

 هدنسم نم هالعجف سنأ ثيدح نم ةحام نباو «يذمرتلا هاورو

 نب نامثع انث ((هدنسم)) يف يلصولا ىلعي وبأ هاورو « رمع دنسم ال

 يراصنألا ثراحلا نبا ةليقث ةيناتحت اهدعب يازلا رسكو «ةمجعملا حتفب : ةيزغ (۱)
 نيعبرأ ةنس تام ةسداسلا نم ةلسرم سنأ نع هتياورو « هب سأب ال يندملا ينزاملا

 . (5۱/۲ بيرقتلا ) < م تح / ةئامو

 رظناو (۹/۲) يذمرتلا ننسو ۳۷ مقر ۰۳ ص يطقرادلل يناقربلا تالاؤس (۲)

 . (4۲۳/۷ بیذهتلا

 نم 1۸ مقر ۸۲ ص نیسلدلا تاقبط نم ةثلاثلا ةقبطلا يف رجح نبا هرکذ (۳)

 . سیلدتلاب نیفوصولا بتارع. سیدقتلا لهأ فیرعت

 لاقو ۷/۲ ىلوألا ةريبكتلا لضف يف ءاج ام باب « ةالصلا باوبأ يذمرتلا يف )٤(

 یور ام الا هعفر ادحأ ملعا الو « افوقوم سنأ نع ثيدحلا اذه یور دقو : يذمرتلا



 2۳۵ دجاسملا ءانب باوبأ

 . ()هنتمو هدانساب هرک ذف ةبيش ىبأ

 بيبح نع ثيدحلا اذه ىوري امنإو : لاق مث هدنع سنأ ثيدح دنس ركذو ملسم 1

 : لاقو اذه ةحام نبا ثيدح ركذ مث هلوق كلام نب سنأ نع يلجبلا بيبح يبأ نبا

 نب سنأ كردي مل ةيزغ نب ةرامعو لسرم ثيدح وهو ظوفح ريغ ثيدح اذهو

 مو ةجام نبا ننس يف هدحأ ملف مهو هنأ رهظيف ةجام نبال هوزع امأو « كلام

 7١. 5/0 عماجلا فيعض يف يابلألا هركذ هنأ امك يزملا هركذي

 . عوبطملا الو ةطوطحملا ال هدنسم يف هدحأ مل (۱)



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم «”5

 ةالصلا راظتناو ''”ةعامجلا موزل باب (۱ ۰)

 يبلا نع «ةريره يبأ نع راسي نب ديعس نع «يربقلا نع بئذ

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا "”شبشبت الإ ركذلاو ةالصلل دجاسملا ملسم لجر ؟"نطوت ام

 . مهيلع مدق اذإ مهبئاغب بئاغلا لهأ شبشبتي امك هل

 نب هللا دبع نع هحيحص يف نابح نبا داور ,حیحص دانسإ اذه

 هركذف بئذ يبأ نبا انث ءرمع نب نامثع انبأ «ميهاربإ قاحسإ انث دمحم

 ۰ ؟)هنتمو هدانساپ

 )١( ةالصلا راظتناو دحاسلا موزل باب )) يقابلا دبع .ط يف (( .

 فارشألا ةفحت يف دوجوم وهو ( ه )) و لصألا نم طقس نیسوقلا نيب ام (۲)
 . هتبئأف باوصلا وهو ۸۰۰ح 77/١ ةحام نبال يقابلا دبع .طو ۰

 ةقث «حصي الو هناحرم نب ديعس :ليقو يندملا نيتدحومو ةلمهلا مضب بابحلا وبأ (۲)

 .(۳۰۹/۱بیرقتلا) ع/ةنسب اهلبق ليقو ةئامو ةرشع عبس ةنس تام«ةثلاثلا نم نقتم

 وهف رمأل ناسنإلا هب ماق ماقم لكو « هب ميقت لزنملا : وهو نطولا نم ةذوحأم (4)

 . (40۱/۱۳ ناسللا ) هل نطوم

 شبأ هب تششب دقو هيلع لابقالاو ةلأسملا ف فطللاو قيدصلاب قيدصلا حرف :شبلا (ه)

 هلوسر هب هفصوو هسفن هب هللا فصو ام يف بحاولاو « 170/١( ةياهنلا )

 ۱ © ريصبلا عيمسلاوهو ءيش هلثمكس يل ف :لاعت هلوق دح ىلع هتابثإ

 . ۳۷1/۲ حيحصلا (5)



 ov دجاسملا ءانب باوبأ

 دواد وبأ هاورو ةبيش يبأ نباو ()هحیح ص يف ةعزخ نبا هاورو

 . ءاوس هنتمو هدانساب بئذ يبأ نبا نع "هدنسم" يف يسلايطلا

 دمحأ هاورو «راسي نب دیعس قیرط نم " هدنسم" يف ددسم هاورو

 . هب بئذ يبأ نبا نع ءبوقعي نع هدنسم يف عینم نبا

 «لیش نب رضنلا انث «يمرادلا (دیعس نب دم انثدح (۲۰۱)

 :لاق ورمع نب هللا دبع نع “بويا يبأ نع (یباث نع ۰ دام اش

 هاجرخي ملو نیخیشلا طرش ىلع حیحص ثيدح اذه : لاقو ۲۱۳/۱ كردتسلا )١(

 . يهذلا هقفاوو

 . ۲۷4/۲ حیحصلا (۲)

 اهیف سولحماو دحاسلا موزل باب دجاسلا باتک ةريخلا فاحتإ يف يريصوبلا رکذ (۳)

 ۳۰۷ ص يسلايطلا دواد يبأ دنسم رظناو ثیدحلل انه هرکذ نم جارخإ

 ۰۲۳۳۶ ح

 . (۱ع۰/۵ عماجلا حیحص ) نسح ينابلألا هنع لاق ثيدحلاو

 ه0 ثیدحو ۳۸۹/۲ ةفحتلا رظنا فیحصت وهو (( ليعامسإ )) لصألا يف عقو (4)
 . ٩۲( ق هور

 . مدقت ةملس نب دامح (ه)

 . مدقت ننانبلا (")

 دعب تام ةثلاثلا نم ةقث كلام نب بیبح لاقیو « یی همسا يدزالا يغارلا (۷)

 . (۳۹۳/۲ بیرقتلا ١ ق س د م خ /نینامشلا

f |o 



 بقعو ؛عجر نم عجرف برغلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انیلص

 سفنلا هزفح دق اًعرسم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاجف «بقع نم

 : لاقف «هيتبكر نع رسح دقو

 مكب يهابي ءامسلا باوبأ نم اًباب حتف دق مكبر اذه اورشبأ

 نورظتنی مهو ةضيرف اوضق دق يدابع ىلإ اورظنا : لوقي «ةكئاللا
£ 

 . یرحا

 اذه نم هدنسم يف دمحأ مامإلا هاور .تاقث هلاجر دانسإ اذه

 هارآ ام «ةقث يكتعلا يغارلا وه بويأ وبأو :يرذنلا ظفاحلا لاق “هجولا

 امهدعب ءافلاو ةلمهملا ءاحلا حتفب :هزفحو :لاق ءورمع نب هللا دبع عم

 نيسلاو ءاحلا حتفب :وه رسحو «هيعس ةدش نم هبعتأو هقاس :يأ «ياز

 . یهتنا. "”هيتبكر نع فشک يأ نيتلمهملا

 . ۲۰۸/۲ دنسملا (۱)

 نب هللا دبع عمس هارأ ام : بويأ يبأ يف يرذنملا لوقو ۲۸۲/۱ بيهرتلاو بيغرتلا (۲)

 ينابلألا انخیش لاقو « ورمع نبا نم هعامس مدع ركذ نم دحأ ملف رظن لحم ورمع

 اذه بويأ ابأ نأل يدنع هل هجو ال عاطقنالاب هلالعا " : يرذنلا لوق ىلع اقلعم

 وه امك لاصتالا ىلع اهلمح يغبني هتیاورف سیلدتب فرعی مو ورمع نبا كردأ دق



 جاسملا ءانب باوبأ 9۳۹ دجاسملا

 0 +۱ ° ور ب ر وبا ها و ي يوط ةدايزب "هدنسم " يف يلصولا ىلعي ا امک هل وأ و ةلب ۳

 و رژ باتك يف ةرشعلا ديناسملا دئاوز يف هتدروأ . ذلا باتک ف ةرش

 7 و 2 ۶ 0 ) ( 7 2
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 of اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 ةالصلا يف ةذاعتسالا باب )١(

 نب ءاطع نع ءليضف نبا انث «رذنملا نب يلع انثدح (۳۰۲ )
 هللا ىلص يبنلا نع ؛دوعسم نبا نع «يملسلا نمحرلا دبع يبأ نع «بئاسلا

 ۱ :لاق ملسو هيلع

 . هثفنو هخفنو هزمهو میجرلا ناطیشلا نم كب ذوعأ نإ مهللا

 . ربکلا : هثفنو «رعشلا :هخفنو « ةتولا :هزمه :لاق

 هنم عمو .هرحآب طلتحا بئاسلا نب ءاطع «فيعض دانسا اذه

 يملسلا نمحرلا دبع ابآ نإ :لیق دقو « طالتحالا دعب لیضفلا نب دمحم

 . ””دوعسم نبا نم عمسی مل

 «هب ليضف نبا نع ىسيع نب فسوي نع هحيحص يف ةعزخ نبا هاور
 نب دمحم نع «یسوم نب دمحم نب هللا دبع نع كردتسملا يف مكاحلا هاورو

 هنتمو هدانسإب ليضف نب دمحم نع بیش يبأ نب ركب يبأ نع «بويأ

 مكاحلا هاورو . ""ىربكلا يف يقهيبلا هاور مكاحلا قيرط نمو . ءاوس

 نم ريسفتلا لعجف اعوفرم هب بئاسلا نب ءاطع نع اضيأ ءاقرو قيرط نم

 . ۳۳۱ ص تارينلا بكاوكلاو 44۲ ص حاضيإلاو دییقتلا رظنا (۱)

 . (۱۷۰) مقر ٠١5 ص متاح يبأ نب ال ليسارملا رظنا (۲)

 ۲۰/۱ حيحصلا (۲)

 . يهذلا هقفاوو هححصو ۲۰۷/۱ كردتسلا (4)

 . (۳۰/۲) ننسلا (5)



 بل 4

 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز يف ةجاجزلا حابصم ۵ 4 ٤

 هاور مكاحلا قیرط نمو « ملسو هيلع هللا یلص يبلا لوق نود ءاطع لوق

 افوقوم هب ءاطع نع ةملس نب دام قیرط نم اضيأ يقهيبلا هاورو «يقهيبلا

 . "ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ىلإ هعفري مل
 نع ةملس نب دامح نع " هدنسم" 2 يسلايطلا دواد وبأ هاورو

 افوقوم دوعسم نبا نع «نمحرلا دبع يبأ نع بئاسلا نب ءاطع)
 . يلع

 ليضف نب دمحم نع "هدنسم" يف ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاورو

 نب ركب وبأ انث «يلصوملا ىلعي وبأ هاورو « ””ءاوس هنتمو هجام نبا دانسإب

 نم يئاسنلاو «يذمرتلاو «هننس يف دواد وبأ هاورو . هركذف ةبيش يبأ

 لابح نباو هحام نباو هدواد وبأ هاورو *)يردخا دیعس يبأ ثيدح

 . فوقولا دام ثيدحو ءاقرو قيرط نم ءاطع ثيدح ركذ هيفو قباسلا ردصملا (۱)

 4٩ ص دواد يبا دنسم نم لمكأو (ه)و لصألا نم طقاس نيسوقلا نيب ام (۲)

۳۷۱ . 

 ةعماجلا ةبتكمب تاطوطحخلا مسق يف ةروصم ةعطق هنم دحوت ةبيش يبأ نبا دنسم (۳)

 . ةحضاو ريغ يهو ةيزك را

 كناحبسب حاتفتسالا ىأر نم باب « ةالصلا باتک :دواد يبأ يف ديعس يبأ ثيدح )٤(

 وهو دوعسم نبا ثيدح ظفل لثم هيفو الوطم هقاس دقو ۰4۹۰/۱ كدمحبو مهللا

 يمرادلاو 4/7 ةالصلا حاتتفا دنع لوقي ام باب « ةالصلا : يذمرتلا دنع كلذك

 ننس :رظنا ارصتخم ديعس يبأ ثيدح اجرخأ دقف هجام نباو يئاسنلا امأ ۱

 ةءارقلا نيبو ةالصلا حاتتفا نيب ركذلا نم رحآ عون « ةالصلا حاتتفا باتك: يئاسنلا

 . ۲٠٤/١ ةالصلا حاتتفا باب « ةالصلا ةماقإ باتك :هحام نباو ۱



 o40 اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 لوق نم هلعجو ريسفتلا لصفو “معطم نب ريبج ثيدح نم هحيحص يف

 . "”ةرم نب ورمع

 نباو )٤۸٦/١(« ءاعدلا نم ةالصلا هب حتفتسي ام باب « ةالصلا باتك : دواد وبأ (۱)

 نباو )۲٠١/١( ةالصلا يف ةذاعتسالا باب « اهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتك :ةحام

 .( ۲۰۲۳/۲ ) هحيحص يف نابح

 نبا دنع لصفلاب حيرصتلا ءاج دقو « ثفنلاو « خفنلاو « زمحلا ريسفت يأ

 ريسفتلا اذه نأ رهظيو 2587/١ ديعس يبأ ثيدح يف يمرادلاو نابح نباو هحام

 بقعي وهو ركاش دمحأ خيشلا كلذ ىلإ راشأ لی لوسرلا لوق نم تبثی ل

 ركاش دم لاق « بب لوسرلا ىلإ ريسفتلا دنسأ ثيح قئافلا يف يرشخمزلا ىلع

 ريسفت ةبسن يف يرشخمزلا أطخأ دقو : (۱۰/۲) يذمرتلا ىلع هتيشاح يف
 ثيدحلا يف ريسفتلا جردأف رمألا هيلع هبتشا امنإو كلي يبلا ىلإ ةثالثلا هذه

 رم 50

 :لاق هرخآ يفو ريبج ثیدح نم هحام نباو دواد وبآ هاور دقو «عوفرملا

 نبا ةياور يل هب حرص امك ةرم نب ورمع وه لئاقلا اذهو ... رعشلا هثفن

 اذه هرخآ يفو دوعسم نبا ثيدح نم ارصتخم هوحن هحام نبا یورو هحام
 ةاور دحآ هنأ رهاظلاو لئاقلا نيبي ملو لاق ) :ظفلب اردصم ریسفتلا

 هححصو مدقت امك نابح نباو يهذلاو مكاحلا هححص ثيدحلاو دانسالا

 هنأ رهظی يذلاو ۰ ۱۱/۲ يذمرتلا ىلع هتیشاح يف امك رکاش دمحأ

 نب ىلع وه ديعس يبأ ثیدح دانسإ يف هيف ملکتلاف نسحلا ةجرد نع لقي ال
 بيرقتلا يف هيف لاق رجح نبا نأ الإ 1١/7 يذمرتلا هركذ امك يعافرلا يلع

 لَو يبلا هبشي ناك لاقيو ادباع ناكو ردقلاب يمر هب سأب ال :(4۱/۲)

 انديس ىلإ انب اوبهذا : لوقي ةبعش ناكو عيكوو نيعم نباو ةعرز وبأ هقثوو

 بيذهتلا ) يف رجح نبا هريغو اذه ركذ يعافرلا يلع نب يلع انديس نباو
 . ا



 ()قالصلا حاتتفا باب (۲)

 ةبقعو «فلح نب رکبو يمضهحبا يلع نب رصن انثدح (۳۰۳)
 يبا نع عفار نب رشب انث ")یسیع نب ناوفص انبأ :اولاق ()مرکم نبا

 :ةريره يبأ نع )ةریره يبأ مع نبا هللا دبع
 بر هلل دمحلاب ةءارقلا حتتفي ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ

 . نيملاعلا

 ءايشأ يوري :نابح نبا لاقو ده هفعض عفار نب رشبو «لاحلا
Ms 

 .  ةعوصوم

 ننسلا يقو « ةشئاعو سنأ ثيدح نم نيحيحصلا يف دهاش هلو

 )١( ةءارقلا حاتتفا باب يقابلا دبع ط يقو ه و لصألا يف اذكه ةالصلا .

 نم ةقث يرصبلا كللا دبع وبأ يمعلا ءارلا حتفو فاكلا نوكسو میلا مضب مركم (۲)

 . ( ۲۸/۲ بیرقتلا ) ق ت د م / ةرشع ةيداحلا

 اهلبق ليقو نيتئام ةنس تام ةعساتلا نم ةقث «ماسقلا يرصبلا دمحم وبأ يرهزلا (۳)

 . ( 708/١ بیرقتلا ) 4 م تح / اهدعب وأ لیلقب

 . ( 14/١ بيرقتلا ) ق ت د خب / ةعباسلا نم « ثيدحلا فيعض هيقف « يئراحلا (4)

 / تماصلا نبا ليقو ضاهضه نب نمحرلا دبع هما ليق ةثلاثلا نم لوبقم « يسودلا (5)
 . ( ٤٤٥/۲ بیرقتلا ) ق د

 . 114۸/۱ بیذهتلاو ۰۱۸۸/۱ نوحورحا (5)

 هظفلو ۲۲۱/۲ ریبکتلا دعب لوقی ام باب « ناذألا باتک يراخبلا يف سنأ ثیدح (۷)



 نم

 9:۷ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

1 7 5 ۱ 
 . 7 لفغم نب هللا دبع ثيدح

 : هدنع

 هلل دمحلاب ةالصلا نوحتتفي اوناك امهنع هللا يضر رمعو ركب ابأو هيي يبلا نأ »

 رهجي ال لاق نم ةجح باب نم ةالصلا باتك :ملسم دنع وهو « « نيملاعلا بر

 ال . نیلاعلا بر هلل دمحلاب نوحتفتسي اوناكف ... » : هظفلو « ۲۹۹/۱ ةلمسبلاب

 يذمرتلا هجرخأو «  اهرخآ يف الو ةءارق لوأ يف ميحرلا نمحرلا هللا مسب نوركذي

 . ٠١8/١ يئاسنلاو 485/١ دواد وبأو ۱

 ةالصلا ةفص عمجي ام باب « ةالصلا باتك :ملسم هحرحأف ةشئاع ثيدح امأو

 : تلاق هظفلو ( ( 6۰

 بر هلل دمحلاب ةءارقلاو ريبكتلاب ةالصلا حتفتسي ليي هللا لوسر ناك »

 . «... نيملاعلا

 يأ ننس يف وهو ۰ ۱۹۵/۳ ملسم دنع ام لثمي هحيحص يف نابح نبا هجرخأو

 نباو 5414/١ ميحرلا نمحرلا هللا مسبب رهجلا ري ۸ نم باب « ةالصلا باتك :دواد

 . ۲۱۷/۱ ةءارقلا حاتتفا باب « ةالصلا ةماقإ باتك :هجام

 رهجلا كرت باب « حاتتفالا باتك : يئاسنلا « هجام نباو يذمرتلاو يئاسنلا هجرخأ

 كرت يف ءاج ام باب « ةالصلا باوبأ : يذمرتلاو ۱۰۸/۱ ميحرلا نمحرلا هللا مسبب

 لفغم نب هللا دبع راكنإ هدنع هيفو ۱۲/۲ ( ميحرلا نمحرلا هللا مسب ) ب رهجلا

 عمو رمع عمو ركب يبأ عمو ی يبلا عم تيلص دقو : لاق مث ةلمسبلاب رهجلا

 بر هلل دمحلا :لقف تيلص تن اذإ اهلقت الف اهوقي مهنم ادحأ عمسأ ملف نامثع

 . ۲۱۷/۱ ةءارقلا حاتتفا باب « ةالصلا ةماقإ باتك :هحام نبا دنعو « نيملاعلا



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 رجفلا ((قالص ) يف ةءارقلا باب (۲)

 ةعمجلا موي

 مصاع ) انث ناهبن نب ثراحلا انث «ناورم نب رهزأ انثدح (۳۰۶4)

 : لاق (  هيبأ نع دعس نب بعصم نع ةلدمب نبا
 :ةعمجلا موي رجفلا يف أرقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك

 . «ناسنالا ىلعىتأله » و 6 لززمتإلأ )

 . هفيعضت ىلع قفتم ناهبن نب ثراحلا «فيعض دانسإ اذه

 "هحيحص" يف ملسم هاور «سابع نبا ثيدح نم دهاش هلو

 (97ةعبرألا ننسلا باحصأو

 . يقابلا دبع ط نتسلا نم فيضأو "به" و لصألا يف دوجوم ريغ نيسوقلا نيب ام (۱)
 نع هادي نب مصاع ) اذكه هيف ءاج ثيح افحصم لصألا يف عقو نيسوقلا نيب ام (۲)

 ٩۶ ق "ه" رظنا حضاو فيحصت وهو ( دعس نب بعصم نع ةلده نب بعصم

 . (۷۷ ح ) يف دنسلا اذه مدقتو (۲۲۲/۳ فارشألا ةفحتو )

 نأ ... » : هدنع هظفلود ٩۹۹/۲ ةعمجلا موي يف أرقي ام باب «ةعمجلا باتك :ملسم (۳)

 ىلع ىتأ لهو « ةدجسلا ليزتت ملآ : ةعمجلا موي رجفلا ةالص يف أرقي ناك هي يبلا

 يف ةءارقلا باب « حاتتفالا باتك :يئاسنلا فو « ... رهدلا نم نيح ناسنإلا

 ةروسب ةعمجلا ةالص يف ةءارقلا باب « ةعمجلا باتكو ۰۱۱۷/۱ ةعمدجلا موي حبصلا

 يف هب أرقي ام يف ءاج ام باب ةالصلا باوبأ :يذمرتلاو ۱۱۷/۱ نيقفانملاو ةعمجلا

 = نباو دعس نع بابلا يفو : يذمرتلا لاقو ۳۹۸/۲ ةعمجلا موي حبصلا ةالص



 2۶:۹ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 انبآ ؟)نامیلس نب قاحس) انبآ روصنم نب قاحسا انئدح ( ۳۰۵)
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 :دوعسم

 موي رجفلا ةالص يف أرقي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 . «ناسنإلا ىلعىتأ ل هالو 4 ليزنت ملأ ]ف ةعمجلا

 وبأ هجرخأو « حيحص نسح ثيدح سابع نبا ثيدحو « ةريره يبأو دوعسم

 نباو ۱4۸/۱ ةعمجلا موي حبصلا ةالص يف أرقي ام باب « ةالصلا باتك :دواد

 . 559/١ ةعمجلا موي رجفلا ةالص يف ةءارقلا باب « ةالصلا ةماقإ باتك :هحام

 اهلبق ليقو نيتئام ةنس تام ةعساتلا نم ءلضاف ةقث ءلصألا فوك ىي وبأ يزارلا (۱)

 . 08/١( بيرقتلا ) ع /

 بيرقتلا ) < تح/ ةنماثلا نم ماهوأ هل قودص يرلا لزن فوك قرزألا يزارلا (۲)

 و لصألا يف عقوو ۲

 .519١1//؟ لامكلا بیذقو ۰۱۲/۷ فارشألا ةفحت رظنا « تبثأ ام

 هلوزنل يهجلا :هل لاقيو « يقوكلا ‹ رغصألا ةورف وبأ « يدهنلا ملاس نب ملسم (۳)

 (۲45/۲ بيرقتلا ١ ق س د م خ/ ةسداسلا نم قودص « هتينكب روهشم «مهيف

 باوصلاو ًاطح وهو (( سيق نب ورمع ٩6 " به"

 و (( ثراحلا نب ةورع ربكألا ةورف وبأ )) ۱۲4/۷ ةفحتلا يف هلعجف يزملا مهوو

 - لامكلا بيذمت يف سيق يبأ نب ورمع ةمجرتو امهتمجرت رظنا « ملسم هنأ باوصلا

 يف رجح نبا اذكو ةحام نبا لاحر نم سيل ربكألا ةورف ابأ نأ كانه نيب دقف

 . بیرقتلا

 )٤( مدقت ةلضن نب كلام نب فوع .



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۰

 . هيف كش ال هللا دبع نع ورمع ان اذکه :نامیلس نب قاحس) لاق

 . )تاق هلاجر ,حیحص دانسإ اذه

 ."”ىرغصلا يف يئاسنلا هاور ةريره يبأ ثیدح نم دهاش هلو

 ناك لاق صوحالا يبأ نع ةورف يبأ نع : اولاق مهلکف قلا هاور : متاح وبأ لاق (۱)

 سابع نبا ثيدح هل دهشي : تلق ٠١4/١ متاح يبأ نبال للعلا . لسرم ي يبلا

 . انه يريصوبلا ركذ امك ةريره يبأ ثيدحو هلبق ثيدحلا يف هيلإ راشملا

 ۱۱۷/۱ ةعمجلا موي حبصلا يف ةءارقلا باب «حاتتفالا باتك :يف هحرخأ (۲)

 أرقي ام باب ةعمجلا باتك : يراخبلا يف « ةحام نباو نيحيحصلا يف وهو

 : هدنع هظفلو« ۳۷۷/۲ ةعمجلا موي رجفلا ةالص يف

 ىتأ لهو ,ةدحسلا ليزنت ملأ :رجفلا ةالص يف ةعمجلا يف أرقي و ينلا ناك »

 ةعمجلا موي يف أرقي ام باب « ةعمجلا باتك :ملسم دنعو ۰ « ناسنالا ىلع

 موي رجفلا ةالص يف ةءارقلا باب « ةالصلا ةماقإ باتك :ةحام نباو ۲ «٠

 159/١. ةعمجلا



 9۱ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 رصعلاو رهظلا يف ةءارقلا باب ٤( ر

 انث يسلايطلا دواد وبآ انن ميكح نب ىي انئدح (۳۰۰)

 :لاق يردخلا دیعس يبأ نع ٩5 رضن يبأ نع ( يمعلا ديز انث )يدوعسلا

 هيلع هللا یلص هللا لوسر باحص نم "”(اًيردب) نوثالث عمتجا
 اميف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةءارق سيقن ىح اولاعت :اولاقف ملسو

 ةعكرلا يف هتءارق اوساقف نالجر مهنم فلتخا امف «ةالصلا نم هيف رهجي مل

 نم فصنلا ردقب ىرخألا ةعكرلا ينو «ةيآ نيثالث ردقب رهظلا نم ىلوألا
 نيتعكرلا نم فصنلا ردق ىلع رصعلا ةالص يف كلذ اوساقو كلذ

 .رهظلا نم نييرحألا

 طلتخا يدوعسملاو .فیعض وهو «يمعلا ديز هيف دانسإ اذه

 . ° زوداتح الا دعب هنع یور اغإ دواد وبأو «هرحآب

 هتوم لبق طلتخا قودص «ينوكلا دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع )١(
 ةئامو نيتس ةنس تام ةعباسلا نم طالتخالا دعبف دادغبب هنم عمس نم نأ هطباضو

 . (4۸۷/۱ بيرقتلا ) < تح / نيتسو سم ةنس ليقو

 . مدقت ةعطق نب كلام نب رذنملا (۲)

 ح يقابلا دبع ط يف دوحوم وهو (( ه )) و لصألا نم طقس نيسوقلا نيب ام (۲)
۸۳۸ 

 » To مقر YAY ص تارینلا بکاوکلاو < ۶۰۲ ص حاضیالاو دییقتلا رظنا عه

 - رصعلاو رهظلا يف ةءارقلا باب « ةالصلا باتك ملسم هحرخأ ديعس يبأ ثيدحو

۵۵ 



 مامالا فلخ ةءارقلا باب ( ۵ )

 انثدحو /ح/ . لیضفلا نب دمحم انث .بیرک وبأ انثدح (۳۰۷)

 يبأ نع «يدعسلا نايفس يبأ نع اعيمج رهسم نب يلع انث «ديعس نب ديوس

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ديعس يبأ نع «ةرضن

 وأ ةضيرف يف ةروسو هلل دمحلاب ةعكر لك يف أرقي مل نمل ةالص ال
 . اهريغ

 باهش نب فيرط هساو يدعسلا نايفس وبأ .فيعض دانسإ اذه

 . ىهتنا . هفعض ىلع اوعمجأ :ربلا دبع نبا لاق ءدعس نبا : ليقو

 يبأ نع نايفس يبأ نع ثيدحلا اذه جارخإب ةجام نبا درفني مل نكل

 وبأ هاور امك ةداتق ثيدحلا اذهل هتياور ىلع نايفس ابأ عبات دقف ةرضن

 يبأ نع «ةداتق نع یامه نع يسلايطلا "”ديلولا يبأ نع هننس يف دواد

 : ظفلب اعوفرم هب ةرضن

 نيتعكرلا يف رهظلا ةالص يف أرقي ناك يي يبلا نأ » : هلوق اهنم ظافلأي ۳۳/۱ =

 وأ ةرشع سمح ردق سم ردق نييرخألا يقو ةيآ نيثالث ردق ةعكر لك يف نييلوألا

 سهم ةءارق ردق ةعكر لك يف نييلوألا نيتعكرلا يف رصعلا یو « كلذ فصن لاق

 باتك :هننس يف دواد وبأ هجرخأو . « كلذ فصن ردق نييرخألا يتو ةيآ ةرشع
 ۵۰/۱ رصعلاو رهظلا ةالص يف ةءارقلا ردق باب « ةالصلا

 ۱۲/۵ بيذهتلا (۱)

 دواد يبأ ننس يف وه ال اقفو ححصو فیحصتوهو (( دواد وبآ )) لصألا يف (۲)



 oor اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 رسيت امو باتكلا ةحتافب أرقن نأ انرمأ

 وبأ انث .يلصولا ىلعي وبأ انبأ ((هحیحص)) يف نابح نبا هاورو

 هركذف ةداتق نع «مامه نع ثراولا دبع نب دمصلا دبع انث «ةمثيخ
 : لاق هنأ الإ هنتمو هدانسإب

 رسيت امو باتكلا ةحتافب أرقن نأ يو هللا لوسر انرمأ

 . هظفل اذه

 . هب مامه قيرط نم (( هدنسم )) يف دمحأ هاور اذكو

 يبأ ثيدح نم مامإلا فلح ةءارقلا ءزح يف يراخبلا هاورو
)0 

 دعس
- 

 ."”ةتسلا بتكلا باحصأ هاور تماصلا نب ةدابع ثيدح نم دهاش هلو

 . ٤۷١/۳( ) فارشألا ةفحتو =

 هتالص يف ةءارقلا كرت نم باب « ةالصلا باتك :دواد يبأ دنع ديعس يبأ ثيدح (۱)

 يراخبلاو 40/۳ دمحأو 271١/8 حيحصلا يف نابح نباو ٩۱۱/۱ باتكلا ةحتافب

 : نابسح نباو دمحأو يراخبلا دنع هظفلو ص مامإلا فلح ةءارقلا ءزج يف

 . « رسيت امو باتكلا ةحتافب أرقن نأ انيبن انرمأ »

 اهلك تاولصلا يف مومأملاو مامالل ةءارقلا بوجو باب « ناذألا باتك : يراخبلا (۲)

 مل نمل ةالص ال » : هدنع هظفلو ۰ ۲۳۹/۲ تفاخي امو رهجي امو رفسلاو رضحلا يف

 ةالصلا باتك :ملسم هجرخأ هوحنو يراخبلا ظفل لثعو « باتكلا ةحتافب أرقي

 هنكمأ الو ةحتافلا نسحي مل اذإ هنأو « ةعكر لك يف ةحتافلا ةءارق بوجو باب

 باب « حاتتفالا باتك :يئاسنلا دنع وهو ۲۹۵/۱ اهريغ نم هل رسيت ام أرق اهملعت

 = «ةالصلا باتك :دواد وبأ اذكو يئاسنلاو ملسم دنعو « باتكلا ةحتاف ةءارق باجيإ



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم هه ء

 ننسلا باحصأو «" هدنسم " يف دمحأو « " أطوملا " يف كلام هاورو

 نبا هاور امك «ةريره يبأ ثیدح نم " هننس " يف طقرادلاو «ةعبرألا ب] هو

 .()نابح

 "ادعاصف " ةدايزب (۵۱4/۱) باتکلا ةحتافب هتالص يف ةءارقلا كرت نم باب =

 هنأ ءاج ام « ةالصلا باوبأ : يذمرتلا هحرحأ ةدايزلا هذه نودب ةدابع تیدحو

 ةءارقلا باب ةالصلا ةماقإ باتک :ةحام نباو « ۲۰/۲ باتکلا ةحتافب الا ةالص ال

 . ۲۷۳/۱ مامالا فلح

 رهجي ال امیف مامالا فلح ةءارقلا باب « ةالصلا باتک : أطوملا يف ةريره يأ ثيدح (۱)

 ةءارق كرت باب «حاتتفالا باتك :يئاسنلاو ۲4۱/۲ دنسملاو ۸4/۱ ةءارقلاب هيف

 ريسفت باتك :يذمرتلاو 2٠١8/١ باتكلا ةحتاف يف ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نم باب ةالصلا باتك :دواد يبأو 7٠١١/5 باتكلا ةحتاف ةروس نمو باب «نآرقلا

 ‹ ةالصلا ةماقإ باتك : ةحام نباو ۰۵۱۲/۱ باتكلا ةحتافب هتالص يف ةءارقلا كرت

 باتكلا مأ ةءارق بوحو باب :ئطقرادلاو )۲۷۳/۱(  مامإلا فلح ةءارقلا باب

 ۳۰۹/۳(۲١٠« حيحصلا يف نابح نباو ءارصتخم ۳۲۱/۱ مامإلا فلخو ةالصلا يف

 يف ةحتافلا ةءارق بوحو باب ةالصلا باتك :ملسم حيحص يف وه لب : تلق

 مأب اهيف أرقي ۸ ةالص ىلص نم » : هدنع هظفلو 595/١( ) ... ةعكر لك

 ادع ام هوحن نيرخآلا ظافلأو ثيدحلا « مامت ريغ اثالث جادخ يهف نآرقلا

 . يطقرادلا

 يراخبلا اهيف ملكت دواد يبأو يئاسنلاو ملسم دنع (( ادعاصف )) ةظفل : تلق

 امهنع هللا يضر ةريره يبأو «ديعس يبأ ثيدح نم اهل دهشي ام ءاج دقو هريغو

 ؛ثيداحألا نم اهريغ عم اهضراعت هجويو اهححصي نم مهنمو ءاضيأ هيف ملكتو

 (5147/؟يرابلا حتفو ١/2571ريبحلا صيخلتلاو يراخبلل ةءارقلا ءزح :رظنا



 o00 اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 نع ؟”ىلعألا دبع انث ""يرزحلا بوقعي نب لضفلا انثدح )۳١۸(

 نع هيبأ نع "ريبزلا نب هللا دبع نب دابع نب یجی نع قاحسإ نب دمحم

 :لوقي ملسو هيلع هللا یلص يبلا تعم :تلاق ةشئاع

 . جادح يهف نآرقلا مأب اهيف أرقي ال ةالص لك

 ثيدح نم دهاش هلو « قاحسإ نبا سيلدتل .فیعض دانسإ اذه

 ؛مكاحلاو « نابح نباو « ةعبرألا ننسلا باحصأو « ملسم دنع ةريره يأ

 . “اضيأ ةشئاع ثيدح نم هدنسم يف دمحأ مامإلا هاورو « ؟ههريغو

 نب فسوي انث « "”نيكسلا نب ورمع نب ديلولا انئدح (۳۰۹)

 ينابلألل ةالصلا ةفصو 2١51/5 عماجلا حيحصو ۰۳۷/۳ حيتافملا ةاعرمو

 ٩۱. ص

 . (۱۱۲/۲ بیرقتلا ) قد/ نيتئامو نيسمحو تس ةنس تام « ةرشاعلا نم قودص (۱)

 . مدقت يماسلا يرصبلا ىلعألا دبع نبا (۲)
 بيرقتلا ١ ٤ز / ةنس نوثالثو تس هلو ةئاملا دعل تام « ةسماخلا نم « ةقث ندلا (۳)

)2 . 

 )٤( هلبق ثيدحلا يف جيرختلا ةيقب :رظناو ۰۲۳۹/۱ ةالصلا باتك : كردتسملا .

 . ۲۷۵ 2147/5 دنسملا (ه)

 (55 ) ق (( ه )) يف دوحوم وهو بتکلا رادو لصألا نم طقس ثيدحلا اذه (")

 ركذو (( ق)) يزملا هل زمرو « 5١١/5 فارشألا ةفحتو ۲۷٤/١ يقابلا دبع .طو
 قلا دئاوزلا ةخسن يف هنأ ىلع لدي ام هيلع يريصوبلا مالك هتيشاح يف يدنسلا

 . يدنسلا ةيشاح نم ۲۷۸/۱ رظنا « اهدمتعا

 . (۳۳/۲ بيرقتلا ) ق / ةرشع ةيداحلا نم قودص (( سابعلا وبأ )) يرصبلا (۷)



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع نع ؟)ملعلا نیسح ان )يعلسلا بوقعی
 : لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ هدح

 . جادخ يهف « جادخ يهف باتکلا ةحتافب اهيف أرقي ال ةالص لک

 يف يراخبلا هاورو « ةريره يبأ ثيدح نم دواد وبآ هاور : تلق

 ورمع نب دیلولا (7 نسح ر هدانساو «مامإلا فلح ةءارقلا باتک

 قیرط نم"هننس" يف ئطقاردلا هاور ,'9”تاقثلا يف نابح نبا هرکذ

(CD 0 5 

 مث هلوأ حتفب ليقو ماللا حتفو ةلمهلا رسکب يعلسلا بوقعي وبآ مهالوم يسودسلا (۱)

 ق س ت خ / نیتئامو یدح) ةنس تام «ةعساتلا نم «قودص «نوکس

 بحاص هرکذو ةحام نبال زمرلا بیرقتلا تاعبط نم طقسو (۳۸۹/۲ بیرقتلا )

 . ةصالخا

 ةنس تام ةسداسلا نم مهو اعر ةقث .يرصبلا بتکلا ملعلا ناوکذ نب نيسحلا (۲)

 . (۱۷۱/۱ بیرقتلا ) ع/ ةئامو نيعبرأو سم

 .۳۰۷ مقر ثيدحلا يف ةريره يبأ ثيدح جیرخت رظنا (۳)

 نأل هتبثأف يدنسلا هلقن امیف دوجوم وهو (( به )) نم طقس نیسوقلا نيب ام (4)

 . يريصوبلا مالک يف الصأ هدوحو ىلع لدي قایسلا

 . ۲۲۸/۹ تاقتلا (ه)

 لاق رشب نب لاله نع مامالا فلح ةءارقلا ءزج يف يراخبلا دنع وهو ۳۲۱/۱ 6)



 ۳-3 اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

۱ ۲ ۳ £ 8 ۶ 

 يبأ نع «ينالوخلا سيردإ يبأ نع «ةرسیم نب سنوي نع "یی نبا
 لحر لأس : لاق ؟ أرقي مامإلاو أرقأ : لاقف لحر هلأس : لاق ءادردلا

 هللا لوسر لاقف ؟ ةءارق ةالص لك يفأ :ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 :ملسو هيلع هللا یلص

 . اذه بجو :موقلا نم لحر لاقف «معن

 . ٠ فيعض وهو حور وبا فدصلا ىي نب ةيواعم هيف دانسإ اذه (92فيعبن أ فدصلا یحی نب ةيواعم هيف دانسإ اذ

 نع«ةبعش انث )رماع نب ديعس انث «ىجي نب دمحم انثدح (۳۱۱)

 نم يرلاب ثدح ام نسحأ ماشلاب ثدح امو فيعض يقشمدلا حور وبأ يفدصلا (۱)

 . ۲١١/۲( بيرقتلا ١ ق ت / ةعباسلا

 ثيداحأ ناميلس نب قاحسإو « سنوي نب ىسيع هنع ىور ... : متاح وبأ هيف لاق (۲)

 ام بنتجيو هنع لقحلا ىور ام بتكي : ئطقرادلا لاقو . هظفح نم اهناك ريكانم

 دنسب ثيدحلاو (۲۲۰/۱۰ بيذهتلا ) ناميلس نب قاحسإ ةياور ةصاخو هاوس

 نع ةيواعم انثدح : لاق دمحم نب هللا دبع انئدح : لاق ۷ ص ةءارقلا ءزج يف نسح

 لئس :لوقی هذ ءاداردلا ابأ تعم :لاق يمرضحلا ةرم نب ريثك نع ةيرهازلا يا

 تبحو :راصنألا نم لحر لاقف .معن : لاق ؟ ةءارق ةالص لك ينأ لي هللا لوسر

 . هذه

 تام ةعساتلا نم مهو اعر : متاح وبأ لاقو « حلاص ةقث يرصبلا دمحم وبأ يعبضلا (۲)

 . (۲۹۹/۱ بيرقتلا ) ع / نونامثو تس هلو نیتئامو نام ةنس



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۸

 : لاق هللا دبع نب رباج نع ۲٩ ریقفلا ديزي نع ءرعسم

 ةحتافب نييلوألا نيتعكرلا يف مامإلا فلح رصعلاو رهظلا يف أرقن انك

 . باتكلا ةحتافب نييرحألا یو « ةروسو باتكلا

 . ؟)فوقوم : يزلا لاق

 نب ىي قیرط نم یربکلا ين يقهيبلا هاور « تاقث هلاجرو : تلق

 ةحتافب الا ةالص ال هنأ ثدحتن انکو : لاق دازو « هب رعسم نع ديعس

 انیورو : يقهيبلا لاق كلذ نم رثکآ ام : لاق وأ ءكلذ قوف امف باتکلا

 ةشئاعو دوعسم نبا هللا دبعو «بلاط يبأ نب يلع نع اذه ىلع لد ام

 ) دا :
 . ”مهنع ىلاعت هللا يضر

 بيرقتلا ) ق س د م خ/ ةعبارلا نم ةقث نامثع وبأ يفوكلا بيهص نب ديزي )١(

T/۲ . 

 . ۳۹۰/۲ فارشألا ةفحت (۲)

 ظفللاو : هلوق ةداتق يبأ ثيدح نم ملسمو يراخبلا دنع حص دقو (1۳/۲) (۳)

 :يراخبلل

 نیتعکر لا يو نیتروسو باتکلا مأب نييلوألا يف رهظلا يف أرقي ناك لو يبلا نأ »

 ةعکر لا لوطي ال ام ىلوألا ةعكرلا يف لوطیو ةيالا انعمسیو « باتکلا مأب نييرحألا

 .« حبصلا يف اذکهو رصعلا يف اذکهو ةيناثلا

 :ملسمو ۰۲۱۰/۲ باتکلا ةحتافب نييرحألا يف أرقي باب « ناذألا باتك: يراخبلا

 ۰۳۳۳/۱ رصعلاو رهظلا يف ةءارقلا باب  ةالصلا باتک



 99۹ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماق) باتک

 اوتصنأف مامالا أرق اذإ باب (")

)0 0 ۶ 2۰ 

 : ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 ةءارق هل مامالا ةءارق نإف مامإ هل ناك نم

 . مهتم يفعجلا ديزي نبا وه رباج ,فیعض دانسإ اذه

 دئاوز يف هتنيب امك حيحص دنسب ديمح نب دبعو «عينم نب دمحأ هاور نكل

 ثيدح نم ةتسلا ةمئألا هاور ال فلاخم ثيدح اذهو ؛«"”رشعلا ديناسملا

 ةعباسلا نم عيشتلاب يمر دباع هيقف ةقث «ميملا نوكسب يناذمحلا يح نب خاص نبا (۱)

 (۱5۷/۱ بيرقتلا ) 4 م خب / ةئام ةنس هدلوم ناكو ةئامو نيتسو عست ةنس تام

 . بيرقتلا يف ةافولا ةنس يف أطخ عقو ثيح ةصالخلاو بيذهتلا رظناو

 ميعن وبأ انث ديمح نب دبع دنع وهو مامإلا فلح ةءارقلا كرت باب « ةمامإلا باتك (۲)

 لاقو ريبزلا يبأ ةنعنع هيفو يب يبلا نع رباح نع ريبزلا يبأ نع حلاص نب نسحلا انث

 برطضي ناك هتقث ىلع حلاص نب نسحلا نأ رهاظلا : ۲۷۰/۲ ءاورإلا يف ينابلألا

 يبأ نب ىسوم نع كيرشو نايفس انث قرزألا قاحسإ انث عينم نب دمحأ دنعو هيف

 ننس رظنا لاسرإلاب لعأ دقو : هركذف رباج نع دادش نب هللا دبع نع ةشئاع

 ءاورإلاو ۹/۲-۱۰ ةيارلا بصنو ۰۷۰/۲ يدع نبال لماكلاو ۳۲4/۱ ينطقرادلا

 دنع تبثي مل ربح اذه " : ٩ ص ةءارقلا ءزج يف يراخبلا لاق ۰۲۷۲ ۲

 = دحبا لاقو "هعاطقناو هلاسرإل مهريغو « قارعلا لهأو « زاجحلا لهأ نم ملعلا لهأ

ES 



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۰

 . )تماصلا نب ةدابع

 بابلا فو : لاقو يذمرتلا هاور هريره يبأ ثیدح نم دهاش هل و

 02 .و نا اج .نا <
 . ںیصح نب لارمعو رباجو دوعسم نبا نع

 حيحصلاو فاعض اهلك قرط نم ادنسم ىور دقو" : ۲٤۷/۲ یقتنلا يف ةيميت نبا

 دقو ظافحلا دنع فيعض ثيدح": ۲۲/۲ حتفلا يف رجح نبا لاقو "لسرم هنأ

 يلا رومألا نم بابلا ثيدح عوضومو "هريغو يطقرادلا هللعو هقرط بعوتسا

 يف يذمرتلا مامإلل اقيقد ايملع امالك رظنا « هيف ةلدألا ضراعتل ريبك لدح اهيف عقو

 ننسو ۱۲۱/۲-٠۲١ هيلع هتيشاح يف رکاش ده خیشلاو « هعماح

 ۰۳۳۳ - ۳۲۳/۱ یطقرادلا

 . (۲۰۸) مقر ثيدحلا يف هجيرخت مدقت (۱)

 ةءارقلاب مامالا رهج اذإ مامالا فلح ةءارقلا كرت يف ءاج ام باب ةالصلا باوبآ (۲)

 اذه قرط عبتت يف سفنلا ينابلألا خیشلا لاطأ ثیح ءاورالا رظناو ۲

 . (۲۹۸/۱-۲۷۷ هنيسحت ىلإ لامو ثيدحلا



 65١ اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 نيمآب رهجلا باب (۷)

 عفار نب رشب انث «یسیع نب ناوفص انث «راشب دمحم انثدح ( ۳۱۲)

 : لاق ةريره يبأ نع «ةريره يبأ مع نبا هللا دبع يبأ نع

 :لاق اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو نيمأتلا سانلا كرت

 فصلا لهأ اهعمسي ىح نيمآ :لاق نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا ريغ

 . دجسملا امب جتريف لوألا

 .دمحأ هفعض رشبو «هلاح فرعي ال هللا دبع وبأ «فيعض دانسإ اذه

 . ؟)"تاعوضولا يوري :نابح نبا لاقو

 : هلوق الإ «هب راشب نب دمحم نع «يلع نب رصن نع دواد وبأ هاور
 . هلثم يقابلاو .دجسملا ام جتريف : هلوقو «نيمأتلا سانلا كرت

 نع «ورمع نب دمحم نب ىڃڃ نع "هحیحص ف نابح نسبا هاورو

 نع «ثراحلا نب ورمع نع «يديبزلا ءالعلا نب ميهاربإ نب ""( قاحسإ )

 نب ديعس نع «ملسم نب دمحم نع «يديبزلا نع « ملاس نب هللا دبع
 . °ثيدحلا ركذف اعوفرم ةريره يبأ نع «ةملس يبأو «بيسملا

 To مقر تثيدحلا رظنا )۱(

 .0۷۵/۱ مامالا ءارو نيمأتلا باب  ةالصلا باتک (۲)

 نابح نب حیحص نم حیحصتلاو "مه " و « لصألا نم طقس نيسوقلا نيب ام (۳)

2۳/۳ 

 )٤( )  ۰۲۲۱/۳عفر نآرقلا مأ ةءارق نم غرف اذإ يَ هللا لوسر ناك » : هدنع هظفلو =



 ما

 يرهشلا ضوع.د قيقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۷۳

 انث «نمحرلا دبع نب ديمح انث « ةبيش يبأ نب نامثع انثدح (۳۱۶ )

 :لاق يلع نع “يدع نب ةيجح نع «ليهك نب ةملس نع ىليل يبأ نبا

 : لاق نيلاضلا الو : لاق اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس

 . نيمآ

 يبأ نب نهرلا دبع نب دمحم وه ىليل يبأ نبا «لاقم هيف دانسإ اذه

 . تاقث هلاجر يقابو «قدصلا هلحم : متاح وبأ لاقو «روهمجلا هفعض ىليل

 «يذمرتلاو «دواد وبا هاور ءرجح نب لئاو ثيدح نم دهاش هلو

 . 29. ثيدح :لاقو

 رجح نب لئاو ثيدح نم حيحص دنسب مامإلا نيمات تبث دقو « نيمآ لاقو هتوص ٣

 هتوص امي دمي وو يبلا تعمس » : هظفلو ه8 ص ةءارقلا ءزج يف يراخبلا هجرحأ

 ةالصلا باوبأ :يذمرتلاو « « نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا ريغ لاق اذإ - نيمآ -

 یو نسح ثيدح رجح نب لئاو ثيدح : لاقو ۲۷/۲ نيمأتلا يف ءاج ام باب

 ءارو نيمأتلا باب « ةالصلا باتك : دواد وبأ هجرحأو . ةريره يبأو يلع نع بابلا

 ۲۷۸/۱ نيمآب رهجلا باب « ةالصلا ةماقإ باتك :ةجام نباو . ۵۷/۱ مامإلا

 هححص امك هححصو 297/١ نطقرادلاو ۰۲۲۰/۳ هحيحص يف نابح نباو

 .15 ص ةالصلا ةفص يف ينابلألا

 بيرقتلا ) < / ةئلاثلا نم ئطخي قودص «يدنكلا يلع نبا ةيلع نزوب ةيجح )١(

۱( . 

 . هلبق ثيدحلا رظنا (۲)



 oY دف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 نب دمصلا دبع انبأ روصسنم نب قاحسإ انثدح )۳٠٠١(
 نع «هيبأ نع «ملاص يبأ نب ليهس انث «ةملس نب دامح انث «ثراولا دبع

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نع « اهنع هللا يضر ةشئاع
 «مالسلا ىلع مكتدسح ام ءيش ىلع دوهيلا مكتدسح ام

 . هتاور عیمجب ملسم جتحا « حیحص دانسإ اذه

 هاورو يناربطلاو "هحیحص" يف ةعزحخ نباو "هدنسم" يف ده هاور
 ةشئاع نع ثعشألا نب دمحم قیرط م "یربکلا هنس" يف يقهيبلا

 .هنم 2

 نب ناورم انث «ىقشمدلا لالخلا ديلولا نب سابعلا انثئدح )۳١١(
 نب ةحلط انت « يرملا حيبص نب ديزي نب دلاخ ان رهسم وبأ و دمحم ۶ (۳۲) . ۶ () 0

 طسوألا يف ناربطلاو ۳۹۰ ۳۸/۳و ۲۸۸ /۱) ةعزخ نباو « 7 دمحأ دنع (۱)

 ننسلا يفو «نسح : يمثيملا لاقو ذاعم دنسم نم ۰۱۱۳/۲ دئاوزلا عمجم يف امك

 بدألا يف :يراخبلا هجرخأو«0 7۱/۲ نيمأتلا باب ةالصلا باتك يقهيبلل یربکلا

 يف ثيدحلاو «(4۸۸) مقر 155 ص انتمو اّدنس ةجام نبا دنع ام لثع. درفملا

 . (۱4۲/۵ عماجلا حيحص

 ةنس تام « ةرشاعلا رابك نم لضاف ةقث « يقشمدلا يناسغلا رهسم نب ىلعألا دبع (۲)

 . 455/١( بيرقتلا ) ع / ةنس نوعبسو نامث هلو نيتئامو ةرشع نام
 تام ةعباسلا نم ةقث « ءاقلبلا يضاق يقشمدلا مشاه وبأ ءارلابو ميملا مضب : يرملا (۳)

 . 6۲۲۰/۱ بیرقتلا ) ق س دم / نیعستلا براق دقو ةئامو نیتسو عضب ةنس

 بإ/ ٦



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع ءاطع نع )ورمع

 : ملسو

 . "”ورمع نب ةحلط فعض ىلع مهقافتال ؛ فيعض دانسإ اذه

 | ةئامو نيسمخحو نيتنلا ةنس تام ةعباسلا نم كورتم < يكملا يمرضحلا نامثع نبا (۱)

 . (۳۷۹/۱ بیرقتلا ) ق

 . هلبق ثيدحلا هنع نغی (۲)



 هدم اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 هسأر عفر اذإو عكر اذإ نيديلا عفر باب (۸)

 عوكرلا نم
 انث : الاق رامع نب ماشه و ةبيش يبأ نب نامثع انثدح ( ۳۱۷ )

 نع «جرعألا نمحرلا دبع نع « ناسيك نب خاص نع «شايع نب ليعامإ
 : لاق ةريره يبأ

 وذح ةالصلا يف هيدي عفري ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر

 .دجسي نيحو «مک ری نيحو قالصلا حتتفي نيح هيبكنم

 ؛نييزاجحلا نع شايع نب ليعامسإ ةياور هيف .فیعض دانسإ اذه

 اذه ريغب ؟)هجولا اذه نم نيحيحصلا يق هلصأو < ةفيعض يهو

 . ()قایسلا

 ۰ ؟يذمرتلاو )) نيحيحصلا 2( ق رمع نبا تیدح نم دهاش هل و

 . ةريره يبأ ثیدح نم يأ (۱)

 باتک : ملسمو ۲۹۰/۲ دجسی نيح ریبکتلاب یوهی باب « ناذألا باتک :يراخبلا (۲)

 سیلو (۲۹۳/۱ ) ... ةالصلا يف عفرو ضفح لک يف ریبکتلا تابث باب « ةالصلا

 . نيديلا عفر رکذ هيف

 ءاوس حاتتفالا عم ىلوألا ةريبكتلا يف نيديلا عفر باب « ناذألا باتك :يراخبلا دنع (۳)

 حتتفا اذإ هيبكنم وذح هيدي عفري ناك علي هللا لوسر نأ » : هظفلو ۲

 لاقو اضيأ كلذك امهعفر عوكرلا نم هسأر عفر اذإو ؛عوكرلل ربك اذإو . ةالصلا

 = ملسم یو « دوجسلا يف كلذ لعفي ال ناكو ,دمحلا كلو انبر هدمح نمل هللا عم
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 )ناسغلا ةعاضق نب ةدفر انث «رامع نب ماشه انثدح ( ۳۱۸ )

 ريمع “دحج نع هيبأ نع 2" ”ريمع نب ديبع نب هللا دبع نع «يعازوألا انث

 : لاق بيبح نبا

 مارحالا ةريبكت عم نیبکنلا وذح نيديلا عفر بابحتسا باب «ةالصلا باتك

 ۰۲۹۲/۱ دوجسلا نم عفر اذإ هلعفي ال هنأو عوكرلا نم عفرلا يفو « عوكرلاو

 ۳/۲ عوكرلا دنع نيديلا عفر يف ءاج ام باب « ةالصلا باوبأ : يذمرتلاو

 ةناوع يبأو يئاسنلا دنع تبث هنكل دوجسلا دنع عفرلا لوانتي مل رمع نبا ثيدحو

 ۰۱۲۹/۱ دوجسلل نيديلا عفر باب «حاتتفالا باتك يئاسنلا ننس يفف « دمحأو

 عكر اذإ هتالص يف هيدي عفر هلي يبلا ىأر هنأ » :ثريوحلا نب كلام ثيدح نم

 امي ىذاحي ىح دوجسلا نم هسأر عفر اذإو دجس اذإو عوكرلا نم هسأر عفر اذإو

 يف رجح نبا لاق 485/8 دمحأو ‹ ۹0/۲ ةناوع يبأ دنع وهو « « هينذأ عورف

 هاور ام دوجسلا يف عفرلا يف ثيداحألا نم هيلع تفقو ام حصأو : ۲۲۳/۲ حتفلا

 . ةالصلا ةفص يف يابلألا هححصو هل ةناوع يبأ جارخخإو ثيدحلا ركذو «يئاسنلا

 نينامثلا دعب تام ةنماثلا نم فيعض « يقشمدلا ءافلا نوكسو ءارلا رسكب : ةدفر (۱)

 .(۲۵۲/۱ بيرقتلا ) ق / ةئامو

 4 م / ةئامو ةرشع ثالث ةنس ايزاغ دهشتسا «ةثلاثلا نم «ةقث «يكملا يثيللا (۲)

 . (4۳۱/۱ بيرقتلا )

 هريغ هدعو ملسم هلاق ی يبلا دهع ىلع دلو يكلا مصاع وبأ يثيللا ةداتق نب ديبع (۳)

 ع | رمع نبا لبق تام هتقث ىلع عمحب ةكم لهأ صاق ناكو نيعباتلا رابك يف

 . ٥٤٤/١( بيرقتلا )



 ۷ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا بانک

 يف ةريبكت لک هيدي عفري ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناك

 ةبوتكملا ةالصلا

 عمسي مل هللا دبعو ,فیعض وهو ةعاضق نب ةدفر هيف دانسإ اذه

 ."0"هخيرات" يف يراحبلا هنع هاكح « جیرج نبا هلاق ائيش هيبأ نم

 ؟)حابر نسب رمع انث  يمشاملا دمحم نب بويأ انثدح (۳۱۹)
f 43سابع نبا نع « ”هيبأ نع «" سوواط نب هللا دبع نع ۰ (۶) : 

 نب ريمع ةمجرت رظنا رجح نباو يزملا هلاق ةجام نبا نم مهو بيبح هيبأ ةيمستو

 . بيذهتلا بیذقو لامكلا بيذمت يف بيبح

 هللا دبع ةمجرت يف يراخبلا لاقو هللا دبع دلاو ةمحرت يف اذكه «(4هه/5) (۱)

 (۲۰۸/۰ ) هللا دبع ةمجرت يق بيذهتلا يق رجح نبا لاقو . هابأ عمسو :(۱4۳/۵)

 . هركذي الو اعيش هيبأ نم عمسي مل: طسوألا خيراتلا ف يراخبلا لاقو " ...

 :بلقلاب فورعلا يرصبلا سابع نب هللا دبع نب يلع نب حلاص دلو نم يحلاصلا (۲)
 . 4١/١( بيرقتلا ) ق /ةرشاعلا نم ةقث «ةدحوم اهدعب ماللا نوكسو فاقلا مضب

 نم مهضعب هبذكو « كورتم « يريرضلا يرصبلا يدبعلا ةيناتحتو هلوأ رسكب :حابر (۲)
 (( ه )) و لصألا يف ةدحوملاب حابر عقو : تلق (5/7 بيرقتلا ) ق / ةنماثلا
 فارشإلا ةفحت رظنا فيحصت وهو يمظعألاو يقابلا دبعل ةجام نبا ننس يعبطو

 . لاجرلا بتك نم هريغو بيذهتلاو « ٥
 نيثالثو نيتنثا ةنس تام ةسداسلا نم دباع لضاف ةقث .دمحم وبأ يناميلا ناسيك نبا (4)

 . 4714/١( بيرقتلا ) ع | ةئامو

 هما لاقي يسرافلا مهالوم يريمحلا نمحرلا دبع وبآ يناميلا ناسيك نب سوواط (5)
 دعب ليقو ةئامو تس ةنس تام ةئلاثلا نم لضاف هيقف ةقث « بقل سواطو ناوكذ

 . ۳۷۷/۱ بيرقتلا ) ع / كلذ



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 . ةريبكت لك دنع هيدي عفري ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 نع «دیه انث « باهولا دبع انت راشب نب دمحم انثدح (۳۲۰)

 : سنأ

 ةالصلا يف لحد اذإ هيدي عفري ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ

 . عكر اذإو

 هلعأ ٰيطقرادلا نأ الإ نيحيحصلا لاجر هلاجر «حيحص دانسإ اذه

 (”يفقثلا باهولا دبع نع هدنسم " يف ةبيش يبأ نب ركي وبأ هاور ۲ ۹ 1 ۱۱ هم سم و 0 1

 . هب باهولا

 نسحلاو « ةبطحق نب هللا دبع نع "هحيحص" يف نابح نبا هاورو

 . هب باهولا دبع نع «راشب نب دمحم نع امهقرف نايفس نبا

 ..۲۹۰/۱ ) ننسلا (۱)

 ةالصلا حتتفا اذإ هيدي عفري ناك نم باب « ةالصلا باتك هل فنصلا يف وه (۲)

(۲۳۰/۱) . 

 امئاد هيلإ ليحي يذلا ريبكلا هباتك يف هلعلو عوبطملا حيحصلا نم دوحوملا يف هدحأ ۸ (۳)

 (۲۹/۱ حيحصلا رظنا )

 )٤( رمع نبا ثيدح نم هدنع وهو سنأ ثیدح نم هيف هدحآ مل ۰۲۵۵/۳ ۲۹۰( .



 ۹ اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 .هب رادنب نع دعاص نب دمحم يبأ نع "هننس" يف يطقرادلا هاورو

 لعف نم باوصلاو باهولا دبع ريغ اعوفرم ديمح نع هوري ۸ :لاقو
 . )سن

 نب ميهاربإ انث ةفيذح وبأ انث « ىج نب دمحم انثدح (۳۲۱)

 : ريبزلا يبأ نع «نامهط

 اذلو عكر اذإو هيدي عفر ةالصلا حتتفا اذإ ناك هللا دبع نب رباج نأ

 : لوقيو « كلذ لثم لعف عوكرلا نم هسأر عفر

 . كلذ لثم لعف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر

 . هينذأ ىلإ هيدي نامهط نب ميهاربإ عفرو

 هاور رمع نبا ثيدح نم دهاش هلو « تاقث هلاجر دانسإ اذه

 . "”يئاسنلا

 ثيدحلا ةيشاح رظنا رمع نبا ثيدح نم تباث ثيدحلاو ۲۹۰/۱ ننسلا )١(

(۳۱۸) . 

 ةعساتلا راغص نم فحصی ناکو ظفحلا ء يس قودص «يدهنلا دوعسم نب یسوم ۲(

 يف يراخبلا دنع هثیدحو نیعستلا زواج دقو اهدعب وأ نیتئامو نیرشع ةنس تام

 . (۲۸۸/۲ بیرقتلا ) ق ت د خ / تاعباتلا

 وه : تلق ۱۰۲/۱ ةالصلا حاتتفا يف لمعلا باب « حاتتفالا باتک یرغصلا (۳)

 . (۲۱۸) ثیدحا رظنا نیحیحصلا

Gs 



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز يف ةجاجزلا حابصم ۰

 ةالصلا يف عوکرلا باب )٩(
 «نوراه نب ديزي انث « ةبيش يبأ نب ركب وبآ انثدح ( ۳۲۲ )

 :تلاق «ةشئاع نع (“ءازوجلا يبأ نع گ)لیدب نع « ملعلا نيسح نع

 مو هسأر صخشي مل عكر اذإ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناك
 . كلذ نيب نكلو «هبوصي

 (”تاقث هلاجر دانسإ اذه

 . مدقت ةرسيم نبا ارغصم ليدب (۱)
 ةنس تام ةثلاثلا نم ةقث اريثك لسري «يرصب ةدحوملا حتفب يعبرلا هللا دبع نب سوأ (۲)

 . 85/١( بيرقتلا ) ع / ةئاملا لبق نيناثو ثالث

 ريبكلا خيراتلا رظنا « اهنم عمسي مل هنأ ليقف ةشئاع نم ءازوجلا يبأ عام يف ملكت (۳)

 وبأو ... يدع نبا لاقو ۰۱۷ ص متاح يبأ نبال ليسارملو ۰ ٠١/۲١ يراخبلل

 هنأ وجرأو مهريغو « دوعسم نباو ةشئاعو «سابع نبا « ةباحصلا نع ىور ءازوجلا

 هدانسإ يف : يراخبلا لوقو « مهنم عم هنأ مهنع هتياور حصي الو « هب سأب ال

 هدنع فيعض هنأل ال امهريغو ةشئاعو دوعسم نبا لثم نم عمسي مل هنأ ءرظن
 لماكلا . عضوملا اذه يف ائيش اهنم ركذأ نأ نع ةينغتسم ةميقتسم هثيداحأو

0/1 . 

 ( رمحألا يعي ) دلاخ يبأ نع ... هدنسب ملسم هحرحآ بابلا ثيدح : تلق

 لوطأ هظفلو هجام نبا دنع ام لثع هركذف ملعملا نيسح انئدح سنوي نب ىسيعو

 :حيحصلا « كلذ نيب نكلو هبوصي ۸ و هسأر صخشی مل عكر اذإ ناكو » : هيفو

 عوكرلا ةفصو هب متخيو هب حتفي امو ةالصلا ةفص عمجي ام باب « ةالصلا باتك

 يبأ عامس ةيناكمإ هجوي وهو رجح نبا لاق ۰ (۳۵۷/۱ ) ... هنم لادتعالاو



 2۷۹ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 هبلص مقي مل نمل ةالص ال باب (۱۰)

 نع ""ورمع نب مزالم انث « ةبيش يبأ نب ركب وبآ انئدح ( ۳۲۳ )

 هيبأ نع )نابیش نب يلع نب نمحرلا دبع نربخأ "ردب نب هللا دبع

 ىلع انمدق يح انجرح : لاق -دفولا نم ناكو - (*نابیش نب يلع

 هينيع رخؤمي حملف هفلخ انيلصو هانعيابف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ىضق املف دوجسلاو عوكرلا يف هبلص نعي هتالص ميقي ال الحر

 : لاق ةالصلا ملسو هيلع هللا ىلص يبلا

 .دوجسلاو عوكر لا يف هبلص ميقي ال نمل ةالص ال نيملسملا رشعم اي

 . تاقث هلاجر .حیحص دانسإ اذه

 . هب مزالم نع " هدنسم " يف ددسم هاور

 اهيلإ هجوت هنوك زاوج نم عنام ال نكل ... :اهنع هللا يضر ةشئاع نم ءازوجلا
 بیذهتلا ) ملعأ هللاو ءاقللا ناكمإ يف ملسم بهذم ىلع اههفاشف كلذ دعب

 . ١/8

 .(۲۹۱/۲ بيرقتلا ) ٤ / ةنماثلا نم قودص يماميلا (۱)

 نم ةقث «فارشألا دحأ ناك يماميلا ارغصم نيتملهملا يميحسلا يفنحلا ةريمع نبا (۲)

 . (4۰۳/۱ بيرقتلا ) 4 / ةعبارلا

 . (4۹۲/۱ بيرقتلا ) ق د خب / ةثلاثلا نم ةقث « يماميلا يفنحلا (۲)

 )٤( بيرقتلا ) ق د خب / نمحرلا دبع هنبا هنع درفت لقم يباحص ۳۸/۲( .

 تفحص دقو نویماع هحام نبا خيش ادع ام هلاجر نأ دانسإلا اذه فئاطل نمو

 ظحاليلف نیینامیلا ىلإ اقدمتعا ىلا بيرقتلا .ط يف هذه مهتبسن .



 ق ةكيزح نباو «هجولا اذه نم "مدن سم" 1 دمحأ ماماإلا هاورو

 ددسم نع بابحلا نب لضفلا نع " هحيحص" يف نابح نبا هاورو

 . )هنتمو هدانسإب ورمع نب مزالم نع

 "هحيحص" يف يراخبلا هاور «"”ةريره يبأ ثيدح نم دهاش هلو

 "””دوعسم نبأ ثيدح نم ةعبرألا ننسلا باحصأ هاورو

 نابح نباو «(۳۰۰/۱) ةعزخ نباو (۲۳/4) دمحأ دنع وهو دوقفم ددسم دنسم (۱)
(۲۷۹/۳) . 

 يبلا رمأ باب ناذألا باتك :يراخبلا يف وهو هتالص ءيسملا ثيدح ديري هنأ رهظي (۲)

 مث لصت ۸ كناف لصف عحرا » : هيفو 2777/1 ةداعإلاب هعوكر متي ال يذلا هي

 باب « ةالصلا باتك :ملسم دنعو « ... اعكار نئمطت يح عكرا مث .... هل لاق

 ام أرق اهملعت هنكمأ الو ةحتافلا نسحي مل اذإ هنإو ةعكر لك يف ةحتافلا ةءارق بوجو

 فصو يف ءاج ام باب ةالصلا باوبأ : يذمرتلاو « ۲۹۸/۱ اهريغ نم هل رسيت

 ١١7/7. ةالصلا

 لاق » : هظفلو ۰۱۲۳/۲ عوكرلا يف بلصلا ةماقإ باب « حاتتفالا باتك :يئاسنلا (۳)

 « دوجسلاو عوكرلا يف هبلص اهيف لحرلا ميقي ال ةالص ئرحت ال : هلو هللا لوسر

 عوكرلا يف هبلص ميقي ال نميف ءاج ام باب «ةالصلا باوبأ :يذمرتلاو

 يف هبلص ميقي ال نم ةالص باب « ةالصلا باتك :دواد وبأو ۰۱/۲ دوجسلاو

 يف عوكرلا باب « ةالصلا ةماقإ باتك :هحام نباو ۳۳/۱ دوجسلاو عوكرلا

 نسح ثيدح : يذمرتلا هيف لاق اذه دوعسم يبأ ثيدحو ۰ ۲۸۲/۱ ةالصلا

 ةعافرو «ةريره يبأو « سنأو « نابيش نب يلع نع بابلا قو : لاقو « حيحص

 . يقرزلا



 هالو اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 هللا دبع انث « يبايرفلا فسوي نب دمحم نب ميهاربإ انثدح ( ۳۲۶ )

 ةصباو تعم ")دشار نع (دیز نب ةحلط انبأ )ءاطع نب نامثع نبا

 :لوقي دبعم نبا

 ىوس عكر اذإ ناكف يلصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر

 . رقتسال ءاملا هيلع بص ول يح هرهظ

 : هريغو يراخبلا هيف لاق «ديز نب ةحلط هيف .فیعض دانسإ اذه

 00 ثيدحلا عضي : ئيدملا نباو دمحأ لاقو «ثيدحلا ركنم

 يلع نب ده ىلعي وبأ هاور سابع نبا ثيدح نم دهاش هلو :تلق
 ۱ (۶) ںیم 1 ف يلصولا ملا نبا

 . ۸۷۸ 2۲۷۷/۱ حییاصلا ةاكشم يف امك ينابلألا هححصو =

 ق / ةرشاعلا نم ثيدحلا نيل «ةلمرلا ليزن دمحم وبأ «ناسارخلا ملسم يبأ نبا (۱)

 . (4۳۲/۱ بيرقتلا )

 ىلعو « دمحأ لاق كورتم ,يقشمد هلصأ يقرلا دمحم وبأ وأ نيكسم وبأ يشرقلا (۲)

 . (۳۷۸/۱ بيرقتلا ) ق / ةنماثلا نم ثيدحلا عضي ناك دواد وبأو

 هنأ لمتحيو لوهحب «دشار يبأ نب دشار لاقيو « ةصباو نع دشار : رجح نبا لاق (۲)

 ةقث :رجح نبا لاق يئارقلا يفو . (۲۰/۱ بيرقتلا ) ق / يئارقلا دعس نب دشار

 . ( 510/١ بيرقتلا ) 4 خب / لاسرإلا ريثك

 )٤( ريبكلا خيراتلا  5١1/4هالعأ هتمجرت رظناو ۲۰۲/۲ ريغصلا خيراتلاو” .

 هلاجرو ىلعي وبأو « ريبكلا يف يناربطلا هاور لاقو.۱۲۳/۲ دئاوزلا عمجم يف هركذ (ه)

 ءاملا هرهظ ىلع بص ولف ىوتسا عكر اذإ وي هللا لوسر ناك » : هظفلو نوقوئوم

 = ىرحأ دهاوش يمثيهلا ركذو ۰ ۱۱۷/۱۲ يناربطلل ريبكلا مجعلا رظناو « « رقتسال

 ب۷



 . نیتبکر لا ىلع نيديلا عضو باب ( ۱۱)

 نع ؟نامیلس نب ةدبع ان «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انئدح ( ۳۲۵ )

 :تلاق ةشئاع نع « ةرمع نع «لاحرلا يبأ نب ةثراح

 يئاجيو هيتبكر ىلع هيدي عضيف هيلع هللا یلص هللا لوسر ناك

 . هيلدضعب

 ,"”هفيعضت ىلع اوقفتا دقو لاجرلا يبأ نب ةثراح هيف دانسإ اذه

 هلاجرو طسوألاو ريبكلا يق يناربطلا هاور :لاقو يملسألا ةزرب يبأ نع ثيدحلل

 يف هتدحو : لاق دم نب هللا دبع هاور : لاقو بلاط يبأ نب يلع نعو «تاقث

 : لاقو سنأ نعو « هيف فلتحا نوراه نب نانسو « مسي مل لجر هيفو « يبأ باتك

 يق امك ينابلألا هححصو «فیعض وهو تباث نب دمحم هيفو ريغصلا يف يناربطلا هاور

 ىلعي يبأ يف سابع نبا ثيدح تيأر مث 4508 2/۲۲۱/۶ عماجلا حيحص

 . يمعلا ديز ببسب فعض هدانسإ فو ۶

 تام ةنماثلا راغص نم تبث ةقث « نمحرلا دبع هسا لاقي وکلا دمحم وبأ يبالكلا )١(

 . (۵۳۰/۱ بيرقتلا ) ع / اهدعب ليق ةئامو نينامثو عبس ةنس

 :رخآ عضوم يلو . ةقثب سيل :نيعم نبا لاقو . ءيشب سيل فيعض :دمحأ لاق (۲)

 ثيدحلا فيعض :متاح وبأ لاقو « فيعض ثيدحلا يهاو : ةعرز وبأ لاقو« فيعض

 هيوري ام ةماع :يدع نبا لاقو . ثيدحلا ركنم :يراخبلا لاقو «ثيدحلا ركنم

 . یجيو ده هكرت « هوطح شحفو همهو رثك نم ناك : نابح نبا لاقو .ركنم

 ٠١١/۲. بيذهتلا رظنا



 5۷۵ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 نع دعس نب بعصم ثیدح نم دواد يبأو نحیحصلا يف هلصأو
)0 3 

 ." "هیبا

 يذمرتلا امهاور ديم يبأو باطخلا نب رمع ثيدح نم دهاش هلو

 يف بكرلا ىلع فكألا عضو باب «ريبكتلا باب «ناذألا باتك :يراخبلا (۱)

 : لوقي دعس نب بعصم تعمس : لاق هظفلو ۲۷۳/۲ عوكرلا

 يبا يناهنف يذحف نيب امهتعضو مث يفك نيب تقبطف يبأ بنج ىلإ تيلص »

 باتك :ملسمو . « بكرلا ىلع انيديأ عضن نأ انرمأو هنع انيهنف هلعفن انك :لاقو

 عوكرلا يف بكرلا ىلع يديألا عضو ىلإ بدنلا باب «ةالصلا عضاومو دحاسملا

 ىلع نيديلا عضو باب ةالصلا باتك :دواد وبأ هحرخأو ۳۸۰/۱ قيبطتلا خسنو

 باتك :يئاسنلا . يريصوبلا ركذ نم ريغ بعصم ثيدح جرخأو ۰4۱/۱ نيتبكرلا

 عضو يف ءاح ام باب قالصلا باوبأ :يذمرتلاو « ١١7/١ قيبطتلا باب « حاتتفالا

 ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتك :ةحام نباو « 44/۲ عوكرلا يف نيتبكرلا ىلع نيديلا

 بعصم ثيدح يف سيلو : تلق ۱ نیتبک رلا ىلع نيديلا عضو باب «اهيف

 يبأ ثيدح نم كلذ تبث نكل نبدضعلا يفاجتل ركذ اذه صاقو يبأ نب دعس نب

 . هيلع مالكلا ٍيأيو يريصوبلا هيلإ راشأ يذلا ديمح

 يف نيتبكرلا ىلع نيديلا عضو يف ءاج ام : باب يف رمع ثيدح ةالصلا باوبأ (۲)

 لاقو « بکرلاب اوذخف مكل تنس بكرلا نأ » : هظفلو ۰1۳/۲ عوكرلا

 ءاج ام باب يف ديمح يبأ ثيدحو . "حیحص نسح ثيدح رمع ثيدح" :يذمرتلا

 مكملعأ انأ ديه وبأ لاقف » : هظفلو ۲ عوكر لا يف هبنج نع هيدي يفاحي هنأ

 = ضباق هنأك هیتبکر ىلع هيدي عضوف عكر ی هللا لوسر نإ : هي هللا لوسر ةالصب



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 :هامالا لاق اذ| لوقی ام باب (۱۲)

 هدم نمل هللا عج

 انث «ريكب يبأ نب یی انث « ةبيش يبأ نب ركب وبأ امثدح ( ۳۲۰ )

 نع بيسملا نب ديعس نع «ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع «دمحم نب ريهز
 : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم هنأ يردخلا ديعس يبأ

 . دمحلا كلو انبر مهللا : اولوقف هدمح نمل هللا عم : مامإلا لاق اذإ

 . "2ةالصلا ىلإ يشملا باب يف دانسإلا اذه ىلع مالكلا مدقت

 نع ركب يبأ نب هللا دبع قيرط نم "كردتسملا" يف مكاحلا هاور

 © " ىربكلا" يف يقهيبلا هاور هقيرط نمو بيسملا نب ديعس

 ثيدح دیه يبأ ثيدحو : يذمرتلا لاق « هيبنح نع امهاحنف هيدي رتوو امهيلع

 يف هيبنج نع هيدي لحرلا يفاحي نأ : ملعلا لهأ هراتخا يذلا وهو حيحص نسح

 .هيف نابلألا هححصو ۳۱۷/۱ هحيحص يف ةعزح نبا هحرخأو . دوجسلاو عوكرلا

 دانسالاو طقف ثيدحلا جرح امنإو كانه ءيشب هيلع مكحي ملو (۲۹۳) مقر ثيدحلا (۱)

 . نسج

 . ۱۰/۲ یربکلا ننسلاو ۰۲۱۵/۱ كردتسملا (۲)

 قايس نم لوطآ ۰ (48/۲ یربکلا يف ) دنسلا اذه ریغب دیعس يبأ ثیدح نم وهو

 : هیفو هجولا اذه ريغ نم ملسم هحرخأو هحام نبا

 ءلم دما كل انبر » :لاق عوکرلا نم هسأر عفر اذإ هي هللا لوسر ناك »

 = هسأر عفر اذإ لوقي ام باب ةالصلا باتك :حيحصلا « ... ضرألاو تاوامسلا



 ۷۷ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 عوکرلا نم هسأر عفر اذإ لوقی ام باب ( ۱۳ )

 يبأ نع «كيرش انث ؟)يدسلا یسوم نب ليعامسإ انئدح ( ۳۲۷ )

 هللا لوسر دنع "دودجلا ترکذ :لوقی ةفيحح ابآ تعم : لاق ؟رمع

 «ليخلا يف نالف دج :لجر لاقف « ةالصلا يق وهو ملسو هيلع هللا یلص

 :لاق هلك هللا لوسر نأ » : ه5 ةريره يبأ ثيدح نم هيفو « ۳۶۷/۱ عوكرلا نم

 هلوق قفاو نم هنإف «دمحلا كل انبر مهللا : اولوقف هدمح نمل هللا عم مامإلا لاق اذإ

 ديمحتلاو عيمستلا باب «ةالصلا باتك « « هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ةكئالملا لوق

 باتك :ملسم ظفل لثع اضيأ يراخبلا يف ةريره يبأ ثيدحو ۰ ۳۰۳/۱ نيمأتلاو

 . (۲۸۳/۲ ) دمحلا كل انبر مهللا لضف باب « ناذألا

 حيحص ينابلألا هححصو (( ك ه )) ب يطويسلا هل زمر ديعس يبأ ثيدحو

 . ۲۵۳/۱ عماجلا

 نم ضفرلاب يمرو « ئطخي قودص « يفوكلا قاحسإ وبأ وأ دمحم وبأ « يرازفلا (۱)

 . (۷۵/۱ بيرقتلا ) ق ت د خع / نيتئامو نيعبرأو سم ةنس تام ةرشاعلا

 مهوو طيشن همسا يذلا وهو ةعبارلا نم لوهحب «قوكلا يلجبلا وأ يعخنلا يهبنملا (۲)

 . (55 5/١ بيرقتلا ١ ق خب / ييصلاب هطلخ نم

 : ثيدحلا رحآ ههه هلوق یعمو ظحلاو نغلا وهو ميلا حتفب دج عمج :دودجلا (۲)

 هعفني امئإو كلذ كنع یغلاو ظحلا اذ عفني ال يأ « دجلا كنم دجلا اذ عفني الو »

 نمالإ نونب الو لام عفت ال موي 9 : ىلاعت هلوق دح ىلع كتعاطب حاصلا لمعلاو نامبإلا

 . (۱۰۷/۳ برعلا ناسل )رظنا 4 ميلس بلقب هللا یتآ



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 «منغلا يف نالف دج :رحآ لاقو لبالا يف نالف دج :؟۳(رخآ) لاقو

 هيلع هللا یلص هللا لوسر یضق املف « قیقرلا يف نالف دج:رخآ لاقو

 : لاق ةعكرلا رخآ نم هسأر عفرو هتالص ملسو

 تئش ام ءلمو «ضرألا ءلمو تاوامسلا ءلم دمحلا كل انبر مهللا

 عفنی الو«تعنم ال يطعم ال وءتيطعأ امل عنام ال مهللا «دعب ءيش نم

 . نولوقی امك سيل هنأ اوملعیل دحباب هتوص لوطو.دحبا كنم دجلا اذ

 . هلاح فرعی ال رمع وبأ ,فیعض دانسإ اذه

 (””ريكب يبأ نب ىج نع "هدنسم" يف ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاور
 . هيف ةدايز عم هنتمو هدانسإب هركذف كيرش نع

 «كيرش انث ءرضنلا وبأ انثدح " هدنسم " يف عينم نب ده هاورو

 هاور امك هركذف ةفيحح ابأ تعم -ةينم نب نم خيش- نامثع يبأ نع

 ."ةدایزلاب ةبيش يبأ نبا

 . يقابلا دبع .طو ((ه )) نم ديزم نيسوقلا نيب ام (۱)

 . ةريخلا فاحتإ يف هرظناو فيحصت وهو (( ركب يبأ نب یجی )) لصألا يف عقو (۲)

 دعب هلوقي امو عوكرلا دعب نيديلا عفر باب ةالصلا حاتتفا باتك : ةريخلا فاحتإ (۳)

 . عوكرلا



 2۷۹ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 هاورو )يذمرتلا هاور بلا يبأ نب يلع ثيدح نم دهاش هلو

 . "امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع ثيدح نم يئاسنلا

 )١( هظفلو (۵۳/۲) عوكرلا نم هسأر عفر اذإ لجرلا لوقي ام باب «ةالصلا باوبأ :

 » ام ءلمو ءضرألا ءلمو تاوامسلا ءلم دمحلا كلو انبر « هدمه نمل هللا عمس

 دعب ءيش نم تئش « .

 هحيحص يف ملسم مامإلا هحرخأ سابع نبا ثيدحو 2117/١ حاتتفالا باتك (۲)

 دنع ام متأ وهو ۳4۷/۱ عوكرلا نم هسأر عفر اذإ لوقي ام باب « ةالصلا باتك

 : هظفلو انه داهشتسالاب قصلأو يئاسنلا

 ءلم دمحلا كل انبر مهللا : لاق عوكرلا نم هسأر عفر اذإ ناك ی يبلا نأ »

 دحباو ءانثلا لهأ دعب ءيش نم تعش ام ءلمو امهنيب امو ضرألا ءلمو تاوامسلا

 ج دو ر 6 . « دجلا كنم دجلا اذ عفني الو تعنم امل الو تيطعأ امل عنام ال



 نیتدجسلا نيب سولجلا باب ) ١5(

 نوراه نب ديزي انث ؟!حابصلا نب دمحم نب نسحلا انثدح (۳۲۸)

 يبلا يل لاق :لوقي كلام نب سنأ تعمس :لاق "دمحم وبأ ءالعلا انبأ

 :ملسو هيلع هللا ىلص

 عض بلكلا يعقي امك عقت الف دوجسلا نم كسأر تعفر اذإ

 .ضرألاب كيمدق رهاظ قزلأو كيمدق نيب كيتيلأ
 ىور دمحم وبأ ءالعلا :مكاحلاو نابح نبا لاق «فيعض دانسإ اذه

 لاقو .ثيدحلا ركنم :هريغو يراخبلا لاقو ةعوضوم ثيداحأ سنأ نع

 . ىهتنا . ””ثيدحلا عضي ناك :نیدلا نبا

 وأ نيتئامو نيتس ةنس تام « ةرشاعلا نم « ةقث « يدادغبلا يلع وبأ « نارفعزلا )١(

 . ( ١70/١ بیرقتلا) 4 خ / ةنسب اهلبق

 « كورتم «يرصبلا دمحم وبآ يفقثلا مال ةدايزب لدیز لاقیو ۰ ديز نب ءالعلا (۲)

 . ( ٩۹۲/۲ بیرقتلا) ق / ةسماخلا نم « بذکلاب دیلولا وبأ هامرو

 هیفو ۳۵۵ /"ليدعتلاو حرجلاو ۱۹۲/۲ ریغصلاو ۵۲۰ /* ریبکلا خیراتلا :رظنا (۳)

 ملكتي لبنح نب ده ناک.. ثيدحلا كورتم ثيدحلا رکنم :لاقف هنع يبأ تلأس "

 نم خيش لدیز نب ءالعلا" : هیفو « 18٠١ /۲ نابح نبال نیحورحا :رظناو. " هيف

 الإ بتکلا يف هرکذ لحي ال ةعوضوم ةخسن كلام نب سنأ نع يوري ةلبألا لهأ
 هذه رظناو 2١48 مقر ١8١ ص حيحصلا ىلإ لخدملاو « " بجعتلا ليبس ىلع

 عماجلا فيعض عضولاب ينابلألا هيلع مكح ثيدحلاو ۱۸۳ /۸بیذهتلا يف لاوقألا

۷/۱ . 



 ۸۱ اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 "عماجلا" يف يذمرتلا هاور بلاط يبأ نب يلع ثيدح نم دهاش هلو
 (”ةريره يبأو سنأو ةشئاع نع بابلا يقو :لاقو ۱( 1 f سلو و ارم

 )١( هظفلو ۰۷۲ /۲ دوجسلا يف ءاعقالا ةيهارك يف ءاج ام باب « ةالصلا باوبآ :

 نيب عقت ال « يسفنل هرکآ ام كل هرکاو سفنل بحأ ام كل بحأ يلع اي»

 هيأر يف يعشلا هبذك لب «فعض هئيدح يف «روعألا ثراحلا هيفو « « نيتدجسلا «

 . ۹ ١/ ةحام نبا يف هقيرط نم ثيدحلاو « ١١4 ح يف مدقتو ضفرلاب يمرو



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۲

 نتدجسلا نيب ءاعدلا باب (۱۵)

 نب ليعامسإ انت ءالعلا نب دمحم بيرك وبأ انئدح (۳۲۹)

 نع ثدحي "تباث يبأ نب بيبح تعم ()ءالعلا يبأ لماك نع 2”حيبص

 :لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس

 ةالص يف نیتدجسلا نيب لوقي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناك

 . ئعفراو ئقزراو نربحاو ئمحراو يل رفغا بر :ليللا

 ملف ءالعلا يبأ لماك قيرط نم يذمرتلاو دواد وبأ هاور :تلق

 . ءاوس هلثم يقابلاو "نيعفراو" لدب يندهاو :لاقو «ليللا ةالص يف :الوقي

 نع ثيدحلا اذه مهضعب ىورو :لاق بيرغ ثيدح :يذمرتلا لاق

 .ىهتنا . السرم ءالعلا يبأ لماك

 نع ىسوم نب دمحم نب هللا دبع نع "كردتسملا" يف مكاحلا هاورو

 لماك نع بابحلا نب ديز نع مصاع نب مالسلا دبع نع بويأ نب دمحم
 . “دانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو «هنتمو هدانسإب ءالعلا يأ

 .( 7١/١ بيرقتلا) ق/ةعساتلا نم « قودص «يفوكلا يركشيلا «هلوأ حتفب:حيبص (۱)

 ق ت م د | ةعباسلا نم ؛ ئطخي قودص « ٍقوكلا يميمتلا ءالعلا نب لماك (۲)
 . (۱۳۱/۲ بيرقتلا )

 سيلدتلاو لاسرإلا ريثك ناكو «ليلح هيقف ةقث «ينوكلا یج وبأ « مهالوم يدسألا (۲)
 . ( ١48/١ بيرقتلا ) ع / ةئامو ةرشع عست ةنس تام « ةثلاثلا نم

 = : دواد يبأو ءال“ / نيتدجسلا نيب لوقي ام باب « ةالصلا باوبأ « يذمرتلا دنع (4)



 2۸۳ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 دهشتلا يف باب (۱۳)
 دیعس انث "”ىلعألا دبع انث نسحلا نب ليمج انئدح (۳۳۰)

 نب دیعس انث يدع يبأ نبا انث رمع نب نهرلا دبع انئدحو /ح/ ةداتق نع

 ثيدح اذهو -ةداتق نع “هللا دبع يبأ نب ماشهو ةبورع يبأ
 6 . )0 . هر

 نع ̀ هللا دبع نب ناطح نع ̀ "ریبج نب سنوي نع - ̀ نمحرلا دبع

 انل نيبو انبطح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ :يرعشألا ىسوم يبأ

 :لاقو ۲۷۱ /۱ مكاحلاو ۰۳۰ ١/ نيتدجسلا نيب ءاعدلا باب « ةالصلا باتك =

 ةالصلا ةفص يف ينابلألا هب جتحاو " هاحرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه "

 هلاجر « ةحام نبا قيرط ثيدح دانسإو 1/۱۰۲ ق "ةيدنهلا " قو ۰ ۱۱۳ص

 . هنعنع دقو سلدي ناك تباث يبأ نب بيبح نأ الإ تاقث

 هيف طرفأ «ئطخي قودص «زاوهألا ليزن «يرصبلا نسحلا وبأ ءيمضهجلا يكتعلا (۱)
 . ( ١784/١ بيرقتلا ) ق / ةرشاعلا نم «نادبع

 . مدقت يماسلا ىلعألا دبع نبا (۲)

 .مدقت ةبورع يبأ نبا (۳)
 نيسمخو عبرأ ةنس تام ةعباسلا رابك نم ردقلاب يمر دقو «تبث ةقث « يئاوتسدلا )٤(

 . (۳۱۹/۲ بيرقتلا ) ع / ةنس نوعبسو نامث هلو ةئامو

 . حيضوتلل اه ءيج هخيشو ةداتق نيب ةيضارتعا ةلمج (ه)

 يلصي نأ ىصوأو نيعستلا دعب تام « ةثلاثلا نم « ةقث «يرصبلا بالغ وبأ «يلهابلا (")

 . (۳۸۱/۲ بيرقتلا ) ع / كلام نب سنأ هيلع

 /نيعبسلا دعب قارعلا ىلع رشب ةيالو يف تام « ةيناثلا نم « ةقث « يرصبلا يشاقرلا (۷)

 .( ٠۸١/١ بيرقتلا) ٤ م
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 :لاقف انتالص انملعو انتنس

 تایحتلا :مكدحأ لوق لوأ نم نکیلف ةدعقلا دنع ناک و متیلص اذإ

 . ةالصلا ةيحت نه تاملک عبس :لاق نأ ىلإ - ثيدحلا

 وبأو "هحیحص" ف ملسم هاور . تاق هلاجر حیحص دانس) اذه

 لصأو « "رحآلا هفرط نود هجولا اذه نم "امهننس" يف يئاسنلاو دواد

 ملسم ټو ,"”دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم "نيحيحصلا" يف دهشتلا

 هب ةداتق نع هدنسب ۳۰۳ /۱ ةالصلا يف دهشتلا باب « ةالصلا باتك : ملسم )١(

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ ؟ مكتالص يق نولوقت فيك نوملعت امأ " :هيفو

 :لاق نأ ىلإ ... انتالص انملعو انتنس انل نيبف انبطخ ملسو

 هلل تاولصلا تابيطلا تايحتلا :مكدحأ لوق لوأ نم نكيلف ةدعقلا يف ناك اذإو »

 نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا «هتاكر بو هللا ةمحرو يبلا اهيأ كيلع مالسلا

 . « هلوسرو هدبع اًدمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ

 قالصلا باتك : دواد وبأو « ١/ ١58 دهشتلا عاونأ « حاتتفالا باتك يئاسنلاو

 . ١/ ٥٩۹٤ دهشتلا باب

 نكامأ يف هجرخأو ۰۳۱۱/۲ ةرخالا يف دهشتلا باب «ناذألا باتك : يراخبلا يف (۲)
 اذه قرط عج يف رجح نبا داحأو ءانه يقابلا دبع اهيلإ راشأ هحيحص نم ةقرفتم

 يف دهشتلا باب « ةالصلا باتك : ملسم يقو ءامئاد هتداعك هجيرختو ثيدحلا

 «حاتتفالا باتك : يئاسنلا :ةعبرألا ننسلا باحصأ هجرحأو ۰۳۰۱ /۱ ةالصلا

 دهشتلا يف ءاج ام باب « ةالصلا باوبأ « يذمرتلاو ۱۳۷ /۱ دهشتلا فيك باب

 حصأ وهو « هجو ريغ نم هنع يور دق دوعسم نبا ثيدح :لاقو ۰ ۸۱ ۲

 0۹۱/۱ دهشتلا باب ةالصلا باتك :دواد وبأو . دهشتلا يف #6 يبلا نع ثيدح

 . ۲۹۳ /۱ 4 يبلا ىلع ةالصلا باب «ةالصلا ةماقإ باتک :ةجام نباو



 9۸۵ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 نبا رباج ثیدح نم يئاسنلا يفو “سابع نبا ثیدح نم يئاسنلاو

 . ل مهنع هللا يضر هللا دبع )۳ هع لا ۲

 باتك : يئاسنلا و ۰ ۳۰۲ /۱ ةالصلا يف دهشتلا باب « ةالصلا باتك : ملسم )١(

 . ۱۳۸ /۱ دهشتلا باب « حاتتفالا

 . ۲ ةيشاحلا يف مدقتملا عضوملا (۲)



 يخ يبلا ىلع ةالصلا باب (۱۷)

 يدوعسملا انث هللا دبع نب دايز انث )٩ نایب نب نسحلا انثدح (۳۳۱)

 نب هللا دبع نع ديزي نب دوسألا نع "7ةتخاف يبأ نع هللا دبع نب نوع نع
 اونسحأف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع متيلص اذإ :لاق دوعسم

 :هل اولاقف :لاق هيلع ضرعي كلذ لعل نوردت ال مكنإف هيلع ةالصلا

 :اولوق :لاق ءانملعف

 مامإو نيلسرملا ديس ىلع كتاكربو كتمحرو كتالص لعجا مهللا

 لوسرو ريخلا دئاقو ريخلا مامإ كلوسرو كدبع دمحم نييبنلا متاحنو نيقتملا

 لص مهللا ءنورخآلاو نولوألا هب هطبغي اًدومحم اًماقم هثعبا مهللا ؛ةمحرلا

 ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع تيلص امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع

 ىلع تكراب امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع كراب مهللا دی ديمح كنإ

 . ديج ديمح كن ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ

 نب نهرلا دبع همساو - يدوعسملا نأ الإ تاقث هلاجر دانسإ اذه

 لوألا هثيدح زيمتي ملو هرخآب طلتخا - دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع

 . ىهتنا °” نابح نبا هلاق كرتلا قحتساف رحآلاب

 . ( ١74/١ بيرقتلا ) ق / ةرشع ةيداحلا نم « لوبقم « يدادغبلا (۱)

 نيعبسلا دودح يف تام « ةثلاثلا نم ةقث « هتينكب روهشم « يشاملا ةقالع نب ديعس (۲)

 . ( ۳۰۳/۱ بيرقتلا ) ق ت / ريثكب كلذ دعب ليقو
 . (۲۰۷) ثيدحلا يف مدقت (۳)



 2۸۷ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 هيلع هللا یلص يبلا ىلع ةالصلا ةيفيك يف ربخألا فرطلا اذهو

 ثراحلا يب نم لحر نع قابسلا نب ىي قیرط نم مكاحلا هاور ملسو

 . "”هركذف اعوفرم دوعسم نب هللا دبع نع

 همامتب ثيدحلا اذه "هدنسم" يف رمع يبأ نب ىيحي نب دمحم یورو

 .هرکذف يدوعسملا انث :لاق يرقلا انث

 ىلوم دیعس وبآ ان يكلا دابع نب دمحم انث يلصولا ىلعي وبأ هاورو

 . هرک ذف يدوعسلا انث مشاه ب

 يف يورو "هدنسم" يف عینم نب دم هاور رمع نبا ثيدح نم دهاش هلو

 فو «ةرجع نب بعک ثيدح نم يئاسنلاو يذمرتلاو "نیحیحصلا

 لآ یلعو دمحم ىلع لص مهللا " : وه هدنع يذلا فرطلاو ۲6۹ /۱ كردتسلا )١(
 . ةحام نبا رکذ ام وحنب " دمحم

 ىلع لص مهللا » : هيفو 4۰۸ /5 ءايبنألا باتک : يراخبلا : ةعامجلا هحرخأ (۲)

 دیحب ديمح كنإ ميهاربإ لآ یلعو ميهاربإ ىلع تیلص امك دمحم لآ یلعو دمحم

 ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع تكراب امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع كراب مهللا

 يبلا ىلع ةالصلا باب ةالصلا باتك :ملسمو «« ديحمب ديمح كنإ

 ةالصلا فيك باب « حاتتفالا باتك : يئاسنلا و « (۳۰۵/۱) ملسو هيلع هللا ىلص

 ام باب « ةالصلا باوبأ « يذمرتلاو ء« ١5١ /۱ ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ىلع

 باتك :دواد وبأ و ۳۰۲ /۲ ملسو هيلع هللا یلص ينلا ىلع ةالصلا ةفص يف ءاح

 0۹۸/۱ دهشتلا دعب ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ىلع ةالصلا باب «ةالصلا

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ةالصلا باب «ةالصلا ةماقإ باتك :ةحام نباو

۱ . 

5۹ 



 . “يراصنألا دوعسم يبأ ثيدح نم ملسم

 يبأو دیه يبأو بلاط يبأ نب يلع نع بابلا يو :يذمرتلا لاق

 ةيراح نبا :لاقيو. ةجراح نب ديزو ةديربو ديعس يبأو ةحلطو دوعسم

1 ۲ 
 5 ریره ياو

 نع ؟)ثراحا نب دلاخ انث رشب وبأ فلخ نب ركب انئدح (۳۳۲)

 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نع « هيبأ نع

 (؟ةعیبر نب رماع نب هللا دبع تعمس :لاق

 :هيفو ۳۰۵ /۱ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ىلع ةالصلا باب « ةالصلا باتك )١(

 ىلع كرابو « ميهاربإ ىلع تيلص امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا »

 «... دی ديمح كن نيملاعلا يف ميهاربإ لآ ىلع تكراب امك دمحم لآ ىلعو دمحم

 .قباسلا بعك ثيدح عضاوم يف دواد وبأو يئاسنلا هحرحأو

 ." ةثراح نب ديز " ىلإ "ةحراخ نب ديز" لصألا يف فحصتو ۰۳۳۰۳ /۲ يذمرتلا (۲)

 ةنس تام «ةنماثلا نم «تبث ةقث ءيرصبلا نامثع وبأ «يميجهلا ميلس نب ديبع نبا (۳)

 . ( 5١17/١ بيرقتلا ١ ع / نيرشع ةنس هدلومو « ةئامو نيناثو تس

 تام « ةعبارلا نم « فيعض « يندملا ءيودعلا باطخلا نب رمع نب مصاع نيا (5)

 بيرقتلا) ق يس ت د خع / نيئالثو نيقنثا ةس سابعلا يب ةلود لوأ يف

 .( 384/1١

 هيلع هللا ىلص يبلا دهع ىلع دلو ندلا دمحم وبآ ءيدع يب فیلح «يزنعلا (ه)

 عا ننافو عضب ةنس تام « يلجعلا هقثوو ةروهشم ةبحص هيبألو ملسو

 ) بیرقتلا ١/558 .



 o۸۹ اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 يلع ىلص ام ةكئالملا هيلع تلص الإ يلع يلصي ملسم نم ام

 . رثكيل وأ كلذ نم دبعلا لقيلف

 كلامو ةبعش هنع ىور ناو هللا ديبع نب مصاع فيعض دانسإ اذه

 ."”ثيدحلا ركنم :امهريغو متاح وبأو يراخبلا هيف لاق دقف ةنييع نباو

 نم "امهیدنسم" يف ةبيش يبأ نب ركب وبأو "دم مامإلا هاورو
 مصاعو: يرذنلا ميظعلا دبع ظفاحلا لاق "هللا ديبع) نب مصاع قيرط

 اذهو :لاق يذمرتلا هل ححصو مهضعب هاشم دقف ثيدحلا يهاو ناك ناو

 © ةعباتملا ف نسح ثيدحلا

 هاور هب ةبعش نع "هدنسم" يف يسلايطلا دواد وبأ هاورو :تلق

 . هب ةبعش نع ديعس نب ىي نع "هدنسم" يف ددسم
 هب ةبعش نع بابحلا نب ديز انث "هدنسم" يف ديمح نب دبع هاورو

 هب ةبعش قيرط نم "هدنسم" يف يلصوملا ىلعي وبأو

 . ۳4۸ /5 ليدعتلاو حرجلاو ۲۸۱ مقر ٩۰ ص ريغصلا ءافعضلا (۱)

 . 441 /۳ دنسلا (۲)

 .كلذک دنسلا يف وهو تبثآ ام باوصلاو (هللا دبع ) ىلإ لصألا يف فحص (۳)

 . ۰۰۰/۲ بيهرتلاو بيغرتلا (4)

 . ۱۱۲ مقر ١55 ص دنسملا (5)

 . ۳۱۷ ح 1۸ ص (5)

 هللا دبع هیفو ۰ ۲۱۵ /۲ فنصلا يف قازرلا دبع دنع عباتم هلو « 1۷۹ ص دنسلا (۷)

 نب هللا ديبع نب مصاعو : نيتياورلا نع ميقلا نبا لاق ۰ فیعض يرمعلا رمع نبا
 = ناو يرمعلا رمع نب هللا دبعو «هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نب مصاع



 نب ورمع نع دیز نب دامح انن سلغلا نب ةرابج انئدح (۳۳۳)

 هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع ""دیز نب رباج نع رانید
 :ملسو هيلع

 . ةنبا قيرط ءیطخ يلع ةالصلا يسن نم

 نم يناربطلا هاور سلغلا نب ةرابج فعضل ¢ فيعض دانسإ اذه

 .؟"هننس يف يقهيبلا هاور ةريره يبأ ثيدح نم دهاش هلو. "هب ةرابج قيرط

 نيهجولا نيذه نم ثيدحلا اذه ةياورف فعضلا ضعب هيف امهثيدح ناك ت

 تاجرد طسو نع لزني ال اذهو الصأ هل نأ ىلع لدي نيفلتحملا

 مصاع : يواخسلا لاقو « (۳۱ ص ماهفألا ءالج ) .ملعأ هللاو نسحلا

 جرح نأ دعب - رحآ عضوم يف لاقو « هيف هيلع فلتخاو روهمجلا هفعض

 يبأ نب ركب وبأ و « دمحأو « روصنم نب ديعس هاور : - ةعيبر نب رماع ثيدح

 مصاع يبأ نبا و ميعن وبأو يسلايطلاو ,ةحام نباو «رازبلاو «ةبيش

 :لاق مث يريصوبلا ركذ يذلا يرذنملا مالك ىكح مث .راطعلا ديشرلاو يميتلاو

 ... فلس امك هيف مصاع ىلع فلتحا دق هنأ ىلع ثيدحلا اذه انخیش نسح اذكو

 ۱۱4 ص عيدبلا لوقلا ) . نيل دنسب هقيرط ريغ نم يناربطلا هاور دق نكل

 . ( ۱۲۱ ص

 يرصبلا یاف اهدعب واولا نوكسو ميجلا حتفب :يفوجلا مث يدزألا ءاثعشلا وبأ )١(

 /ةئامو ثالث : لاقيو نيعستو ثالث ةنس تام «ةثلاثلا نم «هيقف ةقث «هتينكب روهشم

 . ( ۱۲۳/۱ بيرقتلا) ع

 . ۱۸١ /۱۲ ریبکلا مجعلا (۲)

 نب ليعامسإ مامالا اهرکذ ةلسرم اهلك دهاوش ثیدحللوء اهنم هناظم يف هدحآ مل (۳)



 هوو اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 يبلا ىلع ةالصلاو دهشتلا دعب لاقي ام باب (۱۸)

 ملسو هيلع هللا یلص
 شمعألا نع” ريرج انث ؟"ناطقلا یسوم نب فسوي انئدح (۳۳6)

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع خاص يبأ نع

 نم هب ذوعأو ةنجلا هللا لأسأ مث دهشتأ :لاق ؟ةالصلا يف لوقت ام :لحرل

 :لاقف ءذاعم ةندند الو كتندند نسح ام هللاو امأ رانلا

 . ””ندندن اهوح

 اذه "هحیحص" يف نابح نبا هاور تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه

 جينز يزارلا ورمع نب دمحم نع فيقث یوم قاحسإ نب دمحم نع ظفللا

 يتلا ىلع ةالصلا لضف ) هقرط عومجع ينابلألا هنسحو « يضاقلا قاحسإ ٠

 . ( 45 ص ملسو هيلع هللا ىلص

 ثالث ةنس تام « ةرشاعلا نم  قودص « دادغب مث يرلا ليزن « يفوكلا بوقعي وبأ (۱)

 . ( ۳۸۳/۲ بيرقتلا ) ق سع ت د خ / نیتئامو نیسهو

 يبضلا «ةلمهم ءاط اهدعب ءارلا نوكسو فاقلا مضب :طرق نب ديمحلا دبع نبا (۲)

 نم مهي هرمع رحآ يف ناك :لیق «باتکلا حيحص ةقث ءاهيضاقو يرلا لیزن «يتوكلا

 بيرقتلا ) ع/ ةنس نوعبسو ىدحإ هلو «ةئامو نينامثو نان ةنس تام «هظفح

۷/۱ . 

 .(۱۳۷ /۲ ةياهنلا ) مهفي الو هتمغن عمست لحرلا ملكتي نأ : ةندندلا (۳)

 ٩ب



 . هب ديمحلا دبع نب ريرج نع

 يآ قیرط نم "هنا دواد وبأو "هدنسم'" ق دمحأ مامالا هاورو

 . ۳۸8 هللا لوسر باحصأ ضعب نع حلاص

 )١( ح ۱۳۸ ص دراولا ٩۱ . ۱

 ) )۲فیفخت يف باب «ةالصلا باتک : دواد وبآ و < 474 /۳ دنسملا يف ده

 الصلاة  )6۱۱/۱( .



 هوم اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 دهشتلا يف ةراشإلا باب )١19(
 نب مصاع نع سيردإ نب هللا دبع انث دمحم نب يلع انثدح (۳۳۰)

 :لاق رجح نب لئاو نع ()هیبآ نع ("بیلک

 ىطسولاو ماكإلاب قلح دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر

 . دهشتلا يف اب وعدي امهيلت يلا عفرو

 يبأو ملسم "حیحص" يف دهاش هلو تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه

 ۱ ۱ یزلا نب هللا دبع ثیدح نم يئاسنلاو دواد

 ةنس تام « ةسماخلا نم « ءاحرإلاب يمر «قودص « يفوكلا يمرجلا باهش نبا (۱)

 . ( 788/١ بيرقتلا ) 4 م تح / نيئالثو عضب

 < ي | ةباحصلا يف هركذ نم مهوو | ةيناثلا نم ءقودص « باهش نب بيلك (۲)

 . ( ۱۳١/۲ بيرقتلا )

 نيديلا عضو ةيفيكو ةالصلا يف سولجلا ةفص باب « دجاسلا باتك : ملسم دنع (۳)

 هللا ىلص هللا لوسر ناك » :هلوق اهنم هحوأ نم ظافلأب 4۰۸ /۱ نیذخفلا ىلع

 ىلع یرسیلا هديو « ئميلا هذخف ىلع ئميلا هدي عضو وعدي دعق اذإ ملسو هيلع

 هفك مقليو ىطسولا هعبصإ ىلع هما عضوو ةبابسلا هعبصأب راشأو «یرسیلا هذخف
 ةراشالا دنع رصبلا عضوم باب « حاتتفالا باتك :يئاسنلاو « « هتبكر ىرسيلا

 دهشتلا يف ةراشإلا باب «ةالصلا باتك : دواد يبأ و « ٠٤۹ /۱ ةبابسلا كيرحتو

 عضوملا يف دواد وبأو ملسم هجرخأ رمع نبا ثيدح نم ًاضيأ دهاش هلو ۰۲ ١

 ىميلا هفك عضو ةالصلا يف سلج اذإ ناك :لاق » : ملسم دنع هظفلو « مدقتلا

 هفك عضوو «ماهإلا يلت يلا هعبصإب راشأو اهلك هعباصأ ضبقو « ىميلا هذخف ىلع
 .۹۱۳ ح 795/١ ةحام نبا يف وهو « ىرسيلا هذخف ىلع یرسیلا



 میلستلا باب (۲۰)

 نب ركب وبأ اش ("”مدآ نب یجب انث دمحم نب يلع انثدح )۳۳۰)

 :لاق رسای نب رامع نع ("رفز نب ةلص نع قاحسإ يبأ نع شايع

 هراسي نعو هنيمي نع ملسي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناك

 مكيلع مالسلا هللا ةمحرو مكيلع مالسسلا : هدحخ ضايب ىري نح

 هللا ةمحرو

 ةلص نع اهضعب فو خسنلا ضعب يف عقو اذكه نسح دانسإ اذه

 نأ رامع نع هنأ ديؤيو « ””يزملا هجرحأ كانهو ةفيذح نع رفز نيب
 . ىهتنا '”رامع نع :لاقف هجولا اذه ىور نطقرادلا

 يذمرتلاو دواد وبآ هاور دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم دهاش هلو

 ةنس تام « ةعساتلا رابك نم « لضاف ظفاح ةقث « ايركز وبأ « يفوكلا ناميلس نبا )١(

 . (۳4۱/۲ بيرقتلا ١ ع / نيتئامو ثالث

 يسبعلا ءافلا حتفو يازلا مضب : رفز نبا « ةفيفخلا ماللا حتفو هلوأ رسكب ةلص (۲)

 يل تام «لیلح ةقث «ةيناثلا نم یبک يعبات «يقوكلا ركب وبأ وأ ءالعلا وبأ ةدحولاب

 .( ۳۷۰/۱ بيرقتلا)  ع/ نيعبسلا دودح

 . 27 /* فارشألا ةفحت (۳)

 نع ةحام نبا خسن يف ثيدحلا ءيحب نم انه يريصوبلا هركذ ام ىلإ رجح نبا راشأ )٤(

 يضر  رامع نع هل يطقرادلا جارخنإ ىلإو  امهنع هللا يضر  نييباحصلا

 فارظلا تكنلا ) رامعو ةفيذح يدنسم يف ثيدحلل يزملا جارخإ لاو  هنع هللا

 . ( 3805/١ یطقرادلا ننس رظناو ۷



 هوه اهيف نئسلاو ةالصلا ةماقإ باتك
,۱ 

 . حيحص نسح لاقو

 شايع نب ركب وبأ انث ةرارز نب رماع نب هللا دبع انثدح (۳۳۷)
 :لاق یسوم يبأ نع مرم يبأ نب ديرب نع * "قاحس يبأ نع 5 1 ۳ £ ۲( ۶

 (/+. هللا ىلص هللا لوسر ةالص انركذ ةالص لمجلا موي يلع انب ىلص

 ملسف - اهانكرت نوكن نأ امإو اهانيسن نوكن نأ امإف - ملسو هيلع

 نب رباج ثيدح نم دهاش هلو تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه

(Oa. ٤ 
 يئاسنلاو دواد وبآ هاور هرم ۰

 مالسلا فيك باب « حاتتفالا باتک :يئاسنلا:ةعبرألا هجرخأ دوعسم نبا ثيدح (۱)

 يف ميلستلا يف ءاج ام باب « ةالصلا باوبأ « يذمرتلاو < ۱۵۵ ١/ لامشلا ىلع

 ۰5 ١/ مالسلا يف باب « ةالصلا باتك : دواد وبأ و « ۸٩ /۲ ةالصلا

 ىري بح هلاش نعو هني نع ملسي ناك عي يبلا نأ » :هلنع هظفلو
 . « هللا ةمحرو مكيلع مالسلا « هللا ةمحرو مكيلع مالسلا : هدخ ضايب
 دهاش هلو ۰ 747 /۱ ميلستلا باب « ةالصلا ةماقإ باتك : اضيأ ةجام نبا هجرخأو
 ‹ ةالصلا عضاومو دجاسلا باتك : ملسم دنع صاقو يبأ نب دعس ثيدح نم

 تنك » : هظفلو « 105 ١/ هتيفيكو اهغارف دنع ةالصلا نم ليلحتلل مالسلا باب

 . « هدخ ضايب ىرأ ێح هراسي نعو هني نع ملسي كو هللا لوسر ىرأ

 . مدقت يعيبسلا (۲)
 | ةئامو نيعبرأو عبرأ ةنس تام «ةعبارلا نم «ةقث «يرصبلا ةلمهملا حتفب :يلولسلا (۲)

 . ( 15/١ بیرقتلا 4 خب

 ةالصلا يف نوكسلاب رمألا باب « ةالصلا باتك : ملسم هجرحآ رباج ثيدح )٤(



 ةدحاو ةميلست ملسی نم باب (۲۱)

 انث ركب يبأ نب دمحأ نع ندلا بعصم وبآ انثدح (۳۳۸)

 :هدج نع هيبأ نع يدعاسلا دعس نب لهس نب سابع نب نميهملا دبع
 ءاقلت ةدحاو ةميلست ملس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 .ههجو

 رکنم :يراخبلا هيف لاق نمیهلا دبعب فیعض دانسإ اذه

 :لاقو هعماج يف يذمرتلا هاور ةشئاع ثيدح نم دهاش هلو .'ثيدحلا

 رثكأ هيلعو "نيتميلست " ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ىلع تاياورلا حصأ

 .مهدعب نمو نيعباتلاو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا باحصأ نم ملعلا لهأ

 ةميلست مهريغو ملسو هيلع هللا ىلص يبلا باحصأ نم موق ىأرو :لاق

 © ةبوتكملا يف ةدحاو

 نأ مكدحأ يفكي امنإ ... » : هظفلو (۳۲۲ /۱) ... ديلاب ةراشإلا نع يهنلاو =

 : يئاسنلا هجرخأو « هلاشو هنيمب ىلع نم هيخأ ىلع ملسي مث هذخف ىلع هدي عضي

 باتك : دواد وبأ و « ۱۵۰ ١/ مالسلا دنع نيديلا عضوم باب « حاتتفالا باتك

 . 501/١ مالسلا يف باب قالصلا

 .ريكانم بحاص : ريخألا يف لاقو « 754 /۲ ریغصلاو ۱۳۷ /5 ريبكلا خيراتلا )١(

 :هظفلو ۹۰-٩۳ /۲ ةالصلا يف ميلستلا يف ءاج ام باب « ةالصلا باوبأ (۲)

 ليم ههجو ءاقلت ةدحاو ةميلست ةالصلا يف ملسي ناك ي هللا لوسر نأ »

 ةالصلا ةفص يف ينابلألاو انه ركاش دمحأ هححصو « ًائيش نعألا قشلا ىلإ

 . ۲۰۵ ص



 8۷ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 نع دشار نب ىج انت يرصلا ثراحلا نب دمحم انثدح (۳۳۹)

 :لاق عوک الا نب ةملس نع ةملس ىلوم ديزي

 . ةدحاو ةرم ملسف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تيأر

 هننس" يف يقهيبلا هاور دشار نب یی فعضل ؛ فیعض دانسإ اذه

 هيف دازو هب ثراحلا نب دمحم نع نایفس نب بوقعی قیرط نم "ىربكلا

 ۰ (9ةراهظلا باتك يف فرطلا اذه مدقت دقو )رم هسأر حسمف أضوت

 ۱۷۹ ١/ ةدحاو ةميلست ىلع راصتقالا زاوح باب « ةالصلا باتك : ىربكلا ننسلا (۱)

 ضع يشرقلا ثراحلا نب دمحم قيرط نم خيراتلاو ةفرعملا يف هجرخأو

 . ۱۷۹ مقر ثيدحلا (۲)



 ب۰

 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز يف ةجاجزلا حابصم ۸

 ءاعدلاب هسفن مامالا صخ ال باب (۱۸)

 ةبعش انث راوس نب ةبابش نع ةبيش يأ نب ركب وبأ انثدح (۲6۰)

 :ةملس مأ نع ةملس مال یوم نع 2” ةشئاع يبأ نب ىسوم نع
 نيح حبصلا ىلص اذإ لوقي ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نأ

 . البقتم المعو ابيط اقزرو اعفان املع كلأسأ نإ مهللا :مّلسي
 َرأ مو مسي مل هنإف ةملس مأ ىلوم الخ تاقث هلاجر دانس) اذه

 . هلاح ام يردأ الو هركذ تامهبملا ف فنص نم ادحأ

 عيكو نع ناليغ نب دومحم نع "ةليللاو مويلا لمع" يف يئاسنلا هاور

 . ©" ةشئاع يأ نب ىسوم نع نايفس نع

 ةبعش ٍئثدح دمحم نب جاجح نع "هدنسم" يف عينم نب دمحأ هاورو

 ةشئاع يأ نب ىسوم نع ةناوع يبأ نع "هدنسم" يف ددسم هاورو هركذف

 ركب وبأو “”يسلايطلا دواد وبأ هاورو )ءاوس اهنع ةملس مال یوم نع

 «ةسماخلا نم ن دباع ةقث « يفوكلا نسحلا وبأ ؛ مهالوم « ميلا نوكسب : ينادمهلا (۱)

 . ( ۲۸۵/۲ بيرقتلا ) ع / لسري ناكو

 فحصو (۱۰۲ ح ۱۸4ص ) ةحام نبا ظفل لثع ةملس مأل ىلوم نع هنع هدنع وه (۲)

 يتو يئاسنلا دنع كلذك وهو تبثأ ام باوصلاو "یوم" ىلإ لصألا يف "ىسوم"

 . 45 / ۱۳ ةفحتلا

 . نادوقفم نادنسملا (۳)

 )٤( ح ۲۲ ص دنسلا ۱۰۰۵ .



 8۹۹ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتک

 . “هب ةبعش نع "امهیدنسم" يف ةبيش يبأ نبا

 هاورو . ةشئاع يبأ نب یسوم نع "هدنسم" يف يديمحلا هاورو
 . هب ةبعش نع ورمع نب كلملا دبع نع "هدنسمآ يف ديمح نب دبع
 «©يذمرتلاو دواد وبأ هاور نابوث ثيدح نم دهاش « ")هلو

 . طخلا حوضو مدعل اهنم ةدافتسالا بعصلا نم ةعطق ركب يأ دنسم نم دحوی (۱)

 . ۱۰۳۳ ح ۲۷۹ ص دیه نب دبعو ۰ ۱٤۳ /۱ يديمحلا (۲)

 . تیدحلل ال بابلل يأ (۳)

 ءاعدلاب هسفن مامالا صخي نأ ةيهارك يف ءاج ام باب « ةالصلا باوبأ : يذمرتلا )٤(

 4٩ /۱ نقاح وهو لحرلا يلصيأ باب ةراهطلا باتک : دواد وبآ و ۹ ۱
 ءاعدلاب هسفن صخيف اموق لحر موی ال : نهلعفی نأ دحأل لحي ال ثالث » : هیفو"

 هفعض و « رکاش دمحأ هيلإ راشآ بارطضا هیفو دواد يبأل ظفللاو « ... مود

 .( "05 /۱ ةاكشملا رظناو « 5١ /۳ عماجلا فیعض ) ينابلالا



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۰

(YT)ةالصلا نم فارصنالا باب  

 نيسح نع عيرز نب ديزي انن فاوصلا لاله نب رشي انثدح (۳۶۱)

 :لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ملعلا
 يف هراسي نعو هنيمب نع لتفني ملسو هيلع هللا ىلص يبلا تار

 . ةالصلا

 بیعش نب ورمع ىلإ هتاورب ملسم جتحلا , تاقث هلاجر دانسا اذه

 . حیحص هدنع دانسالاف هدج نع هيبأ نع

 نب ورمع نع ةداتق قیرط نم "هدنسم" يف ةبيش يبأ نب ركب يبأ هاور

 هني نع فرصنیو العنستمو ایفاح يلصي ناك" : هظفلو هب بيعش

 . مئاق وهو برشیو دازو "هركذف

 . “ةجام نبا قیرط نم بسح برشلا ةصق نم يذمرتلا یورو

 ۲ (لاعتنالا ةصق هنم دواد وبآ یورو

 هاورو 2 د وعسم نبا ثيدح نم "نيحيحصلا" ي دهاش هلو

 لاقو ۰۳۰۱ /4 ًامئاق برشلا يف ةصخرلا يف ءاج ام باب « ةيرشألا باتك )١(

 . حيحص نسح ثيدح اذه : يذمرتلا

 . ٤۲۷-٤۲۸ /۱ لعنلا يف ةالصلا باب « ةالصلا باتك (۲)

 ۳۳۷ /۲ لامشلاو نيميلا نع فارصنالاو لاتفنالا باب «ناذألا باتك : يراخبلا (5

 ادیج امالك رظناو - « هراسي نع فرصني ًاريثك © يبنلا تيأر دقل » : هظفلو



 »۱ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 نبا نع بابلا قو :لاق نسح تیدح :لاقو بله ثيدح يذمرتلا

 ثیدح نم يئاسللا هاورو . یهتن ورمع نب هللا دبعو سنأو دوعسم ۱

 (2)۲ تیاع

 ةالص باتک : ملسم و -- هريغ نيبو هنيب عمجلاو ثيدحلا اذه حرش يف رجح نبال

 لامشلاو نيميلا نع ةالصلا نم فارصنالا زاوج باب ءاهرصقو نيرفاسملا

 :هظفلو سنأ ثيدح نم ةجام نبا ثيدحل دهاش ًاضيأ انه ملسم قو ۰ 497 ۱

 . « هني نع فرصني هك هللا لوسر تیر ام رثكأف انأ امأ «

 : هظفلو ۹۸ ١/ هلاش نعو هني نع فارصنالا يف ءاج ام باب « ةالصلا باوبآ (۱)

 « هلاش یلعو هني ىلع اعیج هیبناج ىلع فرصنيف انمؤي كي هللا لوسر ناك »

 ل يلع نع ىوريو « ك8 يبلا نع نارمألا حص دقو : ًاضيأ يذمرتلا لاقو

 تناك ناو « هنيمب نع ذخأ هنی نع هتجاح تناك نإ : لاق هنأ  هنع هللا يضر

 . هراسي نع ذأ هراسي نع هتجاح

 قالصلا باتك : دواد وبأ كلذك هجرخأ بله ثيدحو ۰۳۳۷ /۲ حتفلا رظناو

 الصلا ةماقإ باتك : ةجام نبا و ۰ ۱۳۱ ١/ ةالصلا نم فارصنالا فيك باب

 . ۳۰۰/۱ ةالصلا نم فارصنالا باب

 ركب يبأ ظفل لثم هظفلو « ١/ ٠٠١ ةالصلا نم فارصنالا باب «حاتتفالا باتك (۲)



1۱۰۱ 

 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۲

 يلصلا يدي نيب رورلا باب )۲٤(
 نب هللا ديبع نع عیکو ان ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح (۳۶۲)

 يبنلا لاق :لاق ةريره يبأ نع "'همع نع "ب هوم نب نهرلا دبع

 :ملسو هيلع هللا ىلص

 ةالصلا يف اًضرتعم هيحأ يدي نيب رمي نأ يف هلام مكدحأ ملعي ول

 . اهاطخ ىلا ةوطخلا نم هل ريخ ماع ةئام ميقي نأ ناكل

 هما بهوم نب نمحرلا دبع نب هللا ديبع مع , لاقم هيف دانسإ اذه

 تعقو امنإو ةقث هوبأو ءيش ال یییو ىج هنبا هنع ىور "تاقثلا" يف

 نم امأف هنع هنبا ةياور نم هثيداحأ ركنأ امنإ دمحأ مامإلا لعل :تلق

 . نيلوقلا نيب اعمج الف هنع هنبا ةياور ريغ

 نم « يوقلاب سيل «هللا دبع نب هللا ديبع همع نع ىور هللا دبع لاقيو « يميتلا (۱)
 . ( 9۳/۱ بيرقتلا ) س د خب / ةعباسلا

 د خب / ةثلاثلا نم لوبقم « يندملا يميتلا ی وبأ « بهوم نب هللا دبع نب هللا ديبع (۲)

 . (5۳۰/۱ بيرقتلا) ق سع ت

 . هوبأ الو وه ال فرعي ال ريكانم هثیداحأ :لبنح نب ده لاق ۰۱۱ /۳ نازيملا يف (۲)

 )٤( /ه تاقثلا ۷۲ .



 “¥ دف نتسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 . دانسالاب اذکه "هدنسمآ ق ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاور

 نب هللا ديبع نع دعس نب رمع نع "هدنسم" يف ديمح نب دبع هاورو

 هب نمحرلا دبع
 هللا ديبع ثيدح نم "امهیحیحص" يف نابح نباو ةعيزخ نبا هاورو

 يف يرذنملا ميظعلا دبع هححصو « ؟”هاركذف بهوم نب نمحرلا دبع نبا

 Pn) بیغرتلا" باتک

 ١. ۰ ح ۲۰۷ ص دنسلا نم بختنلا (۱)

 . 4۱۰ ح ۱۱۷ ص دراولا يف امك نابح نباو « ۱6 /۲ ةعيزخ نبا (۲)

 يف تبث دقو ( ۰۲/۰ عماجلا فیعض ) ينابلألا هفعض ثيدحلا « ۳۷۷-۳۷۰ /۱ (۲)

 میهج يبأ ثيدح كلذ نمو ثیدحا اذه نع نغي ام يلصلا يدي نيب رورملا عنم

 : ۲۱۳ /۱ يلصملا يدي نيب راملا منم باب « ةالصلا باتك : ملسم يف

 ري نأ نم هل اريح نيعبرأ فقي نأ ناكل هيلع اذام يلصملا يدي نيب راملا ملعي ول »

 . « هيدي نيب



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز يف ةجاجزلا حابصم ٠

 ةالصلا عطقی ام باب (۲۵)

MD f 5 0) 
 نع ̀ هیبا نع - زیزعلا دبع نب رمع صاق وهو -

 :تلاق ةملس مأ

 نيب رمف «ةملس مأ ةرجح يف يلصي ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ناك

 بنيز ترمف «عجرف ديب ؟ ”لاقف ةملس يبأ نب رمع وأ هللا دبع هيدي

 هللا ىلص هللا لوسر ىلص املف .تضمف ءاذكه هديب لاقف « ةملس مأ تنب

 . بلغأ نه :لاق ملسو هلآو هيلع

 )١( مدقت يئيللا .
 ق س ت م / لسرم ةباحصلا نع هثيدحو «ةسداسلا نم «ةقل « ندا (۲)

 . ( ۲۰۲/۲ بيرقتلا )

 نم هركذ نم دحأ ملو ( ۱۳۰/۲ بيرقتلا ) س / ةثلاثلا نم « لوهجم ؛ندلا سيق (۳)

 ةحام نبا تاعبطو "ه"و لصألا يف (هيبأ نع) اذكه ءاج دقو « ةحام نبا لاحر

 امك مدق فالتحا هنأ رهظيو « يمظعألاو يقابلا دبع یعبطو يلوألا .ط : ثالثلا

 فارشألا ةفحت يف يزملا هدمتعا دقف "هم نع" باوصلا نأو «يريصوبلا هيلإ راشأ

 دمحم مأ :( ۱۲۵/۲ بیرقتلا ) يفف دمحم مأ ةمجرت يف كلذ اوركذو « ۳

 وهو « ق | ةثلاثلا نم « ةلوبقم « زيزعلا دبع نب رمع صاق سيق نب دمحم ةدلاو

 . ۲۸۳ ١/ انه ةجام نبا خيش ةبيش يبأ نبا فنصم يف كلذك

 )٤( مجری نأب ارشؤم اب لام .



 "۰۵ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 هيبأ نع لدب همأ نع خسنلا ضعب يف عقو «فيعض دانسإ اذه

 مأ نع سيق نب دمحم مأ ةمجرت يف ثيدحلا جرحأو «كلذ يزلا دمتعاو

 . ملعأ هللاو فرعي ال اضيأ هوبأو اهمسي ملو ةملس

 عينم نب دمحأ هاورو ؟"!ذکه هدنسم يف ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاورو

 .هب ديز نب ةماسأ نع ءاطع نب باهولا دبع نع

 ؟ءاشه نب ذاعم انث بلاط وبا مزخأ نب ديز انثدح (۳4۶)

 يبا نع"”ماشه نب دعس نع “وأ نب ةرارز نع“””ةداتق نع “يبا انث
 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره

 .رامحلاو بلكلاو ةأرملا ةالصلا عطقي

 . ۲۸۳/۱ ًاضيأ فنصملا يف وه در

 ةرشع ةيداحلا نم «ظفاح ةقث «يرصبلا «يناهبنلا يئاطلا «نيتمجعم. :مزحآ نبا (۲)

 بيرقتلا ) 4خ/ نيتئامو نيسمحو عبس ةنس ةرصبلاب جنزلا ةنئاك يف دهشتسا

2.۷/۳ 

 نم «مهو اعر قودص «نمیلا نکس دقو «يرصبلا يئاوتسدلا هللا دبع يبأ نبا (۳)

 . ( ۲۵۷/۲ بیرقتلا ) عر نیتئام ةنس تام ةعساتلا

 )٤( مدقت يئاوتسدلا ماشه .

 )٥( مدقت ةماعد نبا .

 نم «دباع ةقث ءاهيضاق يرصبلا بحاح وبآ « يشرحلا يرماعلا «هلوأ مضب :ةرارز (7)

 . (۲۵۹ /۱بیرقتلا )  ع/ نيعستو ثالث ةنس ةالصلا يف ةأجف تام «ةئلاثلا

 ع دنطا ضرأب دهشتسا «ةثلاثلا نم ؛:ةقث «يندملا يراصنألا رماع نبا (۷)

 . ۲۸۹/۱ بيرقتلا )



 .هتاور عيمجب يراخبلا جتحا حیحص دانسإ اذه

 "هعماج" يق يذمرتلاو دواد وبآ هاور رذ يبأ ثیدح نم دهاش هلو

 بابلا فو :لاق .حیحص نسح :لاقو « "”دوسألا بلکلا :"لاق هنأ الا

 .سنأو ةريره يبأو ورمع نب مکشاو ديعس يبأ نع

 ةداتق نع ديعس انث ىلعألا دبع انث نسحلا نب ليمج انثدح (۳۶۵)

 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نع لفغم نب هللا دبع نع نسحلا نع

 .رامحلاو بلكلاو ةأرملا ةالصلا عطقي

 هنأ وجرأو نادبع هبذك نسحلا نب ليمج ؛لاقم هيف دانسإ اذه

 بلكلا ": ظفلب درفنا يذمرتلا نأ يضتقي ظفللا رهاظو "هاو لصألا يف اذكه )١(

 . كلذك ةعبرألاو ملسم دنع تءاج دقف كلذك سيلو « "دوسألا

 : هيفو « ۳۹۵ /۱ يلصلا رتسي ام ردق باب « ةالصلا باتك : ملسم يف ثيدحلا (۲)

 باتك : يئاسنلا یو. « دوسألا بلكلاو ةأرملاو رامحلا هتالص عطقي هنإف ... »

 ةرتس يلصملا يدي نيب نكي مل اذإ عطقي ال امو ةالصلا عطقي ام ركذ باب «دحاسملا

 بلكلا الإ ةالصلا عطقي ال هنأ ءاج ام باب «ةالصلا باوبأ : يذمرتلا و ۱

 باتك :دواد يبأ و « انه ركاش دمحأ قيلعت رظناو « ۱٦۱/۲-۱١۲ ةأرملاو رامحلاو

 باب « ةالصلا ةماقإ باتك : ةحام نبا و ۱ ةالصلا عطقي ام باب «ةالصلا

 . ۳۰۳/۱ ةالصلا عطقي ام

 نم ملسم يت وهف يل رهظ اميف دئاوزلا نم سيل يريصوبلا جهنم قفو ثيدحلاو

 ةأرملا ةالصلا عطقي » " ملسم ظفلو « امامت ةجام نبا ظفل هيفو ةريره يبأ قيرط

 .« لحرلا ةرحؤم لثم كلذ نم يقيو « بلكلاو رامحلاو



 oV يف ننسلاو ةالصلل ةماقإ باتك

 ةملسم هركذو . ىهتنا  ارکنم اثيدح هل ملعأ ال :لاقو هب سأب ال

 نباو وه "هحیحص" يف هل جرحأو "تاقثلا" يف نابح نباو ىسلدنألا

 .مهریغو "كردتسلا" يف مكاحلاو ةعرح ۲ ۲ 0 ۱۲ 35 ۳

 نب ىلعألا دبع نأ الإ هرخآب طلتحا ناو ةبورع يبأ نب ديعسو

 9 ناخیشلا هل ىور هقيرط نمو طالتخالا لبق هنع ىور ىلعألا دبع

8 3 ۶ 1 Hu 

 نع قثلا نب دمحم "76 نع ) ىلعي يبأ نع "هحیحص" يف نابح نبا هاور

 “هب ىلعألا دبع نب ىلعألا دبع

 اذه عمو ( ةبورع يبأ نب ديعسو « نسحلا نب ليمج ) هيف هدنس (۳۳۱) ثيدحلا (۱)
 مث « قدأ انه همالكو " تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه ": كانه يريصوبلا هيف لاق

 :رظنا . هيف يدع نبا رکذ طقس هنأ رهظیو يدع نبال وه "ليمج " يف انه همالك

 لدع "ليمج" يف رجح نبا هركذ امو ۰۱۱۳/۲ بیذهتلاو « ٥۹٤/۲ لماکلا

 نبال تاقثلا رظناو " نادبع هيف طرفأ « ئطخي قودص " : مدقت امك لاق ثيح

 . ۱۱/۸ نابح

 . ۱۱۳/۲ لامکلا بذهت يف هصنب مالکلا اذه رظنا (۲)

 حاضیالاو دييقتلا رظسناو «(۲۲) ثيدحللا يف دیعس ةمجرت تمدقت (۳)

 ص ٤٤۸ .

۱ 

 ب ۱۰۷ ق ها يف تبث دقو ًأطح رهو «لصألا نم طقس نيسوقلا نيب ام 0١)

 . دراوملاو

 . 4١١ ح ۱۱۷ ص دراوملا (ه)

 ب۱



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز يف ةجاجزلا حابصم ۸

 تعطتسا ام اردا باب (۲)

 وبأ یی انث ديز نب دام انبآ ةدبع نب ده انثدح (۳۶۲)

 ةالصلا عطقی ام سابع نبا دنع رکذ :لاق "”ينرعلا نسحلا نع "ىلع

 :لاقف «ةأرملاو رامحلاو بلکلا اورک ذف

 ناك ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نإ ؟يدجلا يف نولوقت ام

 هيلع هللا یلص هللا لوسر هردابف هيدي نيب ري يدج بهذف ءاموي يلصي

 . ©!( ةلبقلا) ملسو
 نباو دمحأ لاق عطقنم هنأ الإ . تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه

 . ° سابع نبا نم نسحلا عمسي مل :نيعم

 نع بوقعي نب لضفلا نع "هحيحص" يق ةعيزح نبا هاور :تلق

 تيرخلا نب ريبزلاو ميكح نب ىلعي نع مزاح نب ريرج نع ليمج نب مئيحلا

 نبا نع "هحيحص" يف نابح نبا هاورو « “هب سابع نبا نع ةمركع نع

 تام «ةسداسلا نم «ةقث «هتينكب روهشم «يقوكلا راطعلا يبضلا نوميم نب ىيحي وه (۱)
 . ( ۳۵۹/۲ بیرقتلا) ق س تح | ةئامو نیئالثو نيتنثا ةنس

 لسرآ ةقث ءيفوكلا «نون اهدعب ءارلا حتفو ةلمهلا مضب :ينرعلا هللا دبع نب نسحلا (۲)

 . ( ۱۲۷/۱ بیرقتلا ١ ق س د م خ /ةعبارلا نم وهو « سابع نبا نع

 . يمظعألا .ط و "ه" يف دوجوم وهو لصألا نم طقس نيسوقلا نيب ام (۳)
 . ه٤ ةمجرت ۰۳۱ ص متاح يبأ نبال ليسارملا (4)

 ةاش ترمف يلصي ناك ك يبلا نأ » : هظفلو حيحص هدانسإو « ٠١ /۲ حيحصلا (ه)

 . « ةلبقلاب هنطب قزلأ نح ةلبقلا ىلإ اهاعاسف هيدي نيب



 ۹ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 مزاح نب ريرج قیرط نم " كردتسلل يف مكاحلا هاورو )هب ةعرح

 . ””هاجرخي ملو يراخبلا طرش ىلع حیحص :لاقو « هب

 , سابع نبا نع يرصبلا بیهص قیرط نم يقهيبلا هاورو

 «هب یلعلا يأ نع مصاع نب يلع نع هدنسم  عینم نب دمحأ هاورو
 نبا نع ةمركع نع ريثك نب یی قيرط نم هدنسم يف ديمح نب دبع هاورو

 “هيف ةدايزب هب سابع

 )١( ح ۱۱۸ ص دراوملا ٤۱۳ .

 كردتسملا يف وهو تبثأ ام باوصلاو « " ديمحلا دبع نب ريرج" :لصألا يف عقو (۲)

 . كلذك

 باوصلاو « " نيخيشلا طرش ىلع حيحص" :لصألا يف عقوو ۰ 554/١ كردتسملا (5)

 ملسم لاحر نم اسيل « مثيهلاو « لضفلاف « دانسإلا عقاو عم قفتي ام وهو تبثآ ام

 . كردتسملا يف تبثأ امك ءاج دقو

 )٤( هيدي نيب راملا عفدي يلصملا باب « ةالصلا باتك : ىربكلا ننسلا ۲/ ۲۰۸ .

 ."يدحلا" ركذ هيف سيلو « ٥۷٤ ح ١١9 ص دنسملا (5)



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۰

 عوكرلاب مامالا قبسی نأ يهنلا باب (۲۷)

 دوجسلاو

 نب عاجش ردب وبآ انث ریمن نب هللا دبع نب دمحم انثدح (۳۶۷)

 ديعس نع “مراد نع "قاحس) يأ نع "”ةمثيخ نب دايز نع ""دیلول
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ىسوم يبأ نع © ةدرب يبأ نبا

 : ملسو

 اوعفراف تعفر اذإو « اوعكراف تعكر اذإف ؟"تندب دق ىنإ

 ع | نيتئامو عبرأ ةنس تام « ةعستلا نم« ماهوأ هل « عرو ءقودص « يئوكلا (۱)

 . ( ۳٤۷/١ بيرقتلا )

 . (۲۳۱/۱ بيرقتلا ) 4 م / ةعباسلا نم «ةقث ءيفوكلا يفعمجلا (۲)

 .مدقت يعيبسلا (۳)

 . ۲۳۱/۱ بیرقتلا ) ق / ةسداسلا نم « لوهح «يفوكلا (4)

 نم « ةلسرم رمع نبا نع هتیاورو « تبث « ةقث « يفوكلا يرعشألا یسوم يبأ نبا (5)

 . ( ۲۹۲/۱ بيرقتلا ) ع / ةسماخلا

 :ديدشتلاب تنّدَب وه امنإو « فيفختلاب نعي « تنُدَب ثيدحلا يف يور :ديبع وبأ لاق (5)

 هللا ىلص نكي ملو « محللا ةرثك يهو ةناَدبلا نم فيفختلاو « تْننْسأو تربك يأ

 ثيدح يف ملسو هيلع هللا ىلص هتفص يف ءاج دق : ريثألا نبا لاق . ًانيمس ملسو هيلع

 كسامّتمب هفَدرأ نداب :لاق املف « مخضلا ندابلاو « كسامتم نداب :ةلاه يبأ نبا

 . للا لدتعُم وهف  اضعب هءاضعأ ضعب كسْمُي يذلا وهو



 9 اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتک

 . دوجسلا

 لاقو ۰ "تاقثلا" يف نابح نبا هرکذ مراد ؛لاقم هيف دانسإ اذه

 ثيدح نمو ةريره يبأ ثيدح نم امهريغو نيحيحصلا يف وهو

11 9 
 ۰. سس

 انثدحو /ح/ نالجع نبا نع ؟"نایفس انث رامع انثدح (۳۶۸)
 . 2( كا لم 7 0

 )١( تاقثلا ۲۳۷/۸ .

 نب ديعسو « طقف هقيثوت فشاكلاو نازيملا يف لقنو « ۲٠٠/١ ءافعضلا يف ينغملا (۲)

 ليسارملا " ًائيش هدح نم عمسي مل ةدرب يبأ نب ديعس " : متاح وبأ هيف لاق ةدرب يبأ

 . ۱۲۲ ةمجرت ۷۲ص

 ةالصلا مات نم فصلا ةماقإ باب « ناذألا باتک : يراخبلا يف ةريره يبأ ثیدح (۳)

 :هظفلو (۲۰۹ ۰۲۰۸ /۲)

 نمل هللا عم :لاق اذإو ءاوعكراف عكر اذاف هيلع اوفلتخت الف هب متؤيل مامالا لعح امنإ »

 اولصف سلاح ىلص اذإو ءاودجساف دجس اذإو «دمحلا كل انبر :اولوقف هدمح

 « ةالصلا نسح نم فصلا ةماقإ ناف ةالصلا يف فصلا اوميقأو «نوعمجأ اًسولح

 سنأ ثيدحو ۰۳۰۹ ١/ مامإلاب مومأملا مامتئا باب « ةالصلا باتك :ملسم دنعو

 وهو ((۱۷۳/۲) ... هب متؤيل مامإلا لعج امنإ باب « ناذألا باتك :يراحبلا دنع

 ثيدح نم هيلإ راشملا عضولا يف ملسم دنع وهو ةريره يبأ ثيدح ظفل نم بيرق

 ۰۸/۱ ةريره يب

 . ةنييع نبا (5)

 . ناطقلا یر



۱۲ 

 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز يف ةجاجزلا حابصم ۲

 لاق :لاق نایفس يبأ نب ةيواعم نع زيريحم نبا نع ”نابح نب یی

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 تعكر اذإ هب مكقبسأ امهمف .دوجسلاب الو عوكرلاب ٍنوردابت ال

 اذإ هب نوکر دت تدجس اذإ هب مكقبسأ امهمو «تعفر اذإ هب نوکر دت

 نع ددسم نع ىلوألا ةلمجلا هنم دواد وبأ ىور .حیحص دانسا اذه

 هاورو « دوجسلاو عوكر لا ةصق ىلع ارصتقم هدانساب دیعس نب ىيحي

 دمحم نع دعس نب ثيل نع يسلايطلا دواد يبا نع "هدنسم" ف يمرادلا

 روصنم نب قاحسإ نع ىقتنملا يف دوراجلا نبا هاورو «"هب نالجع نبا

 نع اهنم قرط نم هحيحص يف ةعيزخ نبا هاورو “هب ديعس نب یی نع

 هب ديعس نب یي نع راشب نب دمحم

 ("”هيبأ نع ديعس نب یی نب دمحم نع ىلعي يبأ نع اهنم اضيأ قرط

 نم هحيحص ق نابح نبا هاورو 0

 نبا وه « ةئامو نيرشعو ىدحإ ةنس تام « ةعبارلا نم « هيقف ةقث «ىدملا يراصنألا (۱)

 . ۲۱/۲ بيرقتلا ) ع / ةنس نيعبسو عبرأ

 . 1۱۱ ١/ مامإلا عابتا نم مومأملا هب رمؤي ام باب «ةالصلا باتك (۲)

 . ۳۰۱ ١/ دواد يبأ ظفل لثع (۳)

 . ۳۲ ح ١١9 ص دواد يبأ ظفل لثع (4)

 اب يقتري قرط هلو : لاقو ينابلألا نسحو « دواد يبأ ظفل لثع 4۰ /۳ حيحصلا (5)
 . حيحصلا ةجرد ىلإ

 هلبق ثيدحلل دهاوش نم ركذ امو « دواد يبأ ظفل لثع « 455- 1۹۰/۳ حيحصلا (5)

 . هل دهشت



 ۱۳ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتک

 ةالصلا يف هرکی ام باب (۲۸)

 كيدف يبأ نبا انث يقشمدلا ميهاربإ نب نهرلا دبع انئدح (۳۶۹)

 نع جرعألا نع “يميتلا ريدملا نب هللا دبع نب نوراه نب نوراه ٍئثدح

 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره يبأ

 . هتالص نم غارفلا لبق هتهبج حسم لحرلا رثكي نأ ءافحلا نم نإ

 هفيعضت ىلع اوقفتا دقو نوراه نب نوراه هيف ؛فيعض دانسإ اذه

 . "ىرغصلا" يف يئاسنلا هاور رذ يبأ ثيدح نم دهاش هلو

 0 ع 3 5 0 00 3

 ؟قاحسا يبأ نب سنوي انث "0ةبيتق انث ميكح نب یی انثدح (۳۰۰)

 . (۳۱۳/۲ بيرقتلا ) ق / ةسداسلا نم « فيعض « ندلا (۱)

 : هظفلوء١ 40/١ ةالصلا يف ىصحلا حسم نع يهنلا باب « حاتتفالا باتك (۲)

 .« ههجاوت ةمحرلا ناف ىصحلا حسمي الف ةالصلا يف مكدحأ ماق اذإ»

 ثيداحألا ةلسلس :يف هرظنا ةريره يبأ ثيدح «يابلألا امهفعض نائيدحلاو

 ۲۱۸ عماجلا فیعض :رذ يبأ ثيدحو ۰۸۷۳ ح ۲۹۵/۲ ةفيعضلا

۷۱۲ . 

 ةنس تام قعساتلا نم .قودص «يناسارخلا ةمجعلا حتفب :يريعشلا ةبيتق نب ملس (۳)

 . ( 3١5/١ بیرقتلا ) 4 خ / اهدعب وأ نيتئام

 نیتنئا ةنس تام «ةسماخلا نم الیلق مهي قودص «يفوكلا ليئارسإ وبأ يعيبسلا (4)

 . ( ۳۸٤/۲ بیرقتلا ) 4 م ز / حیحصلا ىلع ةئامو نیس و



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز يف ةجاجزلا حابصم 5١ ء

 نأ يلع نع ثراحلا نع 2”( قاحسإ يبأ نع سنوي نع لیئارساو)
 :لاق كيو هللا لوسر

 ةالصلا يف تنأو كعباصأ 2”عقفت ال

 وهو يادمهلا ريهز وبأ روعألا هللا دبع نب ثراحلا هيف دانسإ اذه

 . ؟)مهضعب هما دقو فيعض

 نع (*)یرایغ نب صفح انبأ «حابصلا نب دمحم انثدح 5١١(

 هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع هيبأ نع يربقملا ديعس نب هللا دبع

 ۱ :لاق ملسو هيلع

 ناطیشلا ناف يوعي الو هيف ىلع هدي عضلیف مكدحأ بءاثت اذإ

 .هنم كحضي

 هاور )هفیعضت ىلع قفتم ديعس نب هللا دبع هيف دانسإ اذه

 يف باوصلا ىلع ءاح دقو تبثأ ام باوصلاو لصألا نم طقس نيسوقلا نيب ام )١(

 يمظعألاو يقابلا دبع َيعبطو ۰۳۹3/۷ فارشألا ةفحت و ب ۱۰۹ ق "به"

 . ةجام نبال

 . ( 4514 /۳ ةياهنلا ) توصت ىح اهلصافم زمغو عباصألا ةعقرف : عيقفتلا (۲)

 . ۷۳١/١ عماجلا فيعض يف ينابلألا هركذ ثيدحلاو « ٠١٤ ح يف مدقت (۲)

 تام «ةنماثلا نم «رخآلا يف ًاليلق هظفح ريغت «هيقف ةقث ,يضاقلا يفوكلا رمع وبأ (4)

 . ( ۱۸۹/۱ بيرقتلا) ع/ نينامثلا براق دقو « ةئامو نيعستو سم وأ عبرأ ةنس

 . ٠١5 ح :رظنا . كورتم : رجح نبا هيف لاق (5)



 “10 اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 اعوفرم هيبأ نع نمحرلا دبع نب ءالعلا ثيدح نم "عماجلا" يف يذمرتلا

 :ظفلب

 ام مظكيلف مكدحأ بعاثت اذإف ناطيشلا نم ةالصلا يف بؤاتتلا

 «يردخا لیعس يبأ نع بابلا قو :لاق ؛حیحص نسح :لاقو . عاطتسا

 ("”تباث نب يدع دحو

 نع تباث نب يدع نع ؟”ناظقيلا يبأ نع كيرش نع

 ثيدحو ۰۲۰۲ /۲ ةالصلا يف بؤاثتلا ةيهارك يف ءاج ام باب «ةالصلا باوبأ (۱)

 هركيو ساطعلا نم بحتسي ام باب « بدألا باتك : يراخبلا هجرحخأ ةريره يبأ

 « بؤاثتلا هركيو ساطعلا بحي هللا نإ » : هدنع هظفلو ۰۰۷/۱۰ بؤاثتلا نم

 وه امنإف بؤاثتلا امأو « هتمشي نأ هعمس ملسم لك ىلع قحف هللا دمحف سطع اذإف

 هوحنبو « ناطيشلا هنم كحض « ءاه : لاق اذإف عاطتسا ام هدريلف ناطيشلا نم

 بؤاثتلا ةيهاركو سطاعلا تيمشت باب « قئاقرلاو دهزلا باتك :ملسسم هحرحأ

 هركيو ساطعلا بحي هللا نأ ءاج ام باب «بدألا باتك : يذمرتلا و ۶

 بؤاثتلا يف ءاح ام باب بدألا باتک :دواد وبأ و « ۸٦ /هبوؤاثتلا

«YA1/oعضاوم يف دواد وبأو ملسم هحج رخخأ يردخلا ديعس يأ ثيدح نمو  

 هديب كسميلف مكدحأ بعاثت اذإ » : ملسم دنع هظفلو « ةريره يبأ ثيدح جارحإ

 . « لخدی ناطيشلا ناف هيف ىلع

 فيعض «ىمعألا ينوكلا يلجبلا اضيأ ديمح يبأ نب نامثع وهو مع نب نامثع (۲)

 نيسمخلا دودح يف تام «ةسداسلا نم «عیشتلا يف ولغیو سلدی ناكو طلتحاو

 .(۱۳/۲ بیرقتلا ) ق ت د / ةئامو

 ب۲
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 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نع ()مدحب نع )هی با

 . ناطیشلا نم ةالصلا يف ساعنلاو ضيحلاو طاخلاو قازبلا

 دقو يلجبلا ريمع نب نامثع هاو ناظقیلا وبآ هيف دانسإ اذه

 هوبا ال يدع دج وهو ميطخلا نب سيق نب وه :لیق «يدع دلاو يراصنألا تباث (۱)

 لوهح وهف .بزاع نب دیبع :لیقو .بطح نب ورمع :لیقو «رانيد هيبأ مسا :لیقو

 فالتخالا رکذ دعب - يهذلا لاق . (۱۱۸/۱بیرقتلا) ق ت د/ةثلاثلا نم «لاحلا

 ؛لاحلا لوهحب تباث نب يدع دلاو ریدقت لك یلعف : - تباث نب يدع يبأ مسا يف

 . ( "59 /۲ نازيملا ) . هدلو ىوس هنع ىور ام هنأل

 :ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع هدج نع هيبأ نع تباث نب يدع يف طقرادلا لاق (۲)

 يطقرادلل يناقربلا تالاؤس) .ةقث يدعو « هدح الو هوبأ فرعي الو تبني ال

 . ۳۹۹ مقر ه5 ص

 مسا يل ححرتي ملو : يراصنألا تباث بسن يق فالتخالا ركذ دعب رجح نبا لاقو

 باوصلا ىلإ امرقأ نأ الإ اهلك لاوقألا هذه نم ءيش نآلا ىلإ - يدع يأ - هدج

 (۲۱/۲بیذهتلا ) . ملعأ هللاو يمطخلا ديزي نب هللا دبع همأل هدج وه هدح نأ

 بيرقتلا ) ع / ريبزلا نبال ةفوكلا يلو ريغص يباحص : اذه هللا دبع ةمجرت يف لاقو

 هنأ حيحصلاو « هنباب الإ فرعي ال : تباث ةمجرت يف يهذلا لاق نکل . ( 0١

 تبلقف يرفظلا يراصنألا ميطخلا نب سيق نب تباث نب نابأ نب يدع

 نازيملا ) . هريغو دعس نبا هركذ هدج ىلإ ةبسنلا تباث نبا يدع ىلع

 :رظنا هيلع هنع مدقت ام حجرو لوقلا اذه رجح نبا شقانو (۱

 . ۲١ /۲ بيذهتلا



 ۰۱۷ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتک

 . )هفیعضت ىلع اوعمجأ

 :لاق هنأ الإ .هب"كيرش نع رجح نب يلع نع يذمرتسلا هاور
 نم فاعرلاو ءيقلاو ضيحلاو ةالصلا ين بؤاثتلاو ساعنلاو ساطعلاو
 . ناظقيلا يبأ نع كيرش ثيدح نم الإ هفرعن ال بيرغ :لاقو «ناطيشلا

 مدقتو (۸۸ /۶ يذمرتلا ) هدج يراخبلا فرعي مل لب « يدع دلاو ةلاهج هيفو (۱)
 . فيعض هدنس : رجح نبا لاقو « " هدج الو هوبأ فرعي الو" : نيطقرادلا لوق |

 . ( ۲۰۷/۱۰ حتفلا )

 وهو هب نيكد نب لضفلا نع رجح نب يلع نع 1/۱۱۰ "به " و لصألا يف ءاج (۲)
 ةالصلا يف ساطعلا نأ ءاج ام باب , بدألا باتك : يذمرتلا ننس رظنا فيحصت

 . ۱۳۶/۳ فارشألا ةفحت و ۰۸۷/۵ ناطيشلا نم



 نوهراک هل مهو اموق مأ نم باب (۲۹)
 نهرلا دبع نب ىج انث جايه نب ورمع نب دمحم انثدح(۳۰۳)

 نب لاهنلا نع “ديلولا نب مساقلا نع ")دوسألا نب ةديبع انث ""يبحرألا

 ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نع سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع ورمع

 :لاق

 هل مهو اًموق َّمأ لجر :اربش مهسوژر قوف مهتالص عفترت ال ةثالث
 . نامراصتم ناوخأو « طحاس اهيلع اهجوزو تتاب ةأرماو « نوهراك

 . تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه

 بيرك يبأ نع نايفس نب نسحلا نع "هحيحص" يف نابح نبا هاور

 . "هنتمو دانسإب نمحرلا دبع نب ىمي نع
 اعوفرم رمع نب هللا دبع ثيدح نم "هننس" 5 دواد وبأ هاورو

 نيسمحو سمح ةنس تام «ةرشع ةيداحلا نم .قودص «يفوكلا يدسألا وأ ينادمهلا )١(

 . ( ۱۹٤/۲ بیرقتلا) ق س ت / نيتئامو

 . ( ٠٠۲/۲ بيرقتلا ) ق س ت / ةعساتلا نم أطحأ اعر قودص (۲)

 بيرقتلا) ق ت د / ةنماشلا نم / سلد اعر قودص « وکلا نادمما (۳)

۸/۲ ). 

 ةنس تام «ةعباسلا نم «برغي قودص «يضاقلا يفوكلا نهرلا دبع وبأ يادمهلا )٤(

 . ( ٠١١/۲ بيرقتلا) ق / ةئامو نيعبرأو ىدحإ

 . ۳۷۷ ح ۱۱۱ ص دراولا (ه)



 ()..نوسهراک هل مهو اًموق مدقت نم:ةالص مهنم لبقت ال ال

 ۱ . ثيدحلا

 بابلا قو :لاق «نسح :لاقو ةمامأ بأ ثیدح نم يذمرتلا هاورو

 (۲)ب ۶ + ۷
 ةمامآ يبأو رمع نب هللا دبعو ةحلطو سابع نبا نع

 دهاشلا لو ( ۳۹۷ /۱) نوهراك هل مهو موقلا مؤي لحرلا باب «ةالصلا باتك (۱)

 ةماقإ باتك :كلذك ةحام نبا دنع وهو هللا همحر  يريصوبلا هركذ ام

 . ۳۱۱/۱ نوهراك هل مهو ًاموق ّمأ نم باب تالصلا

 امو ۱۹۳ ۰۱٩۱ /۲ نوهراک هل مهو اموق َّمأ نميف ءاج ام باب «ةالصلا باوبآ (۲)

 دوحولاو « بابلا يف ةمامأ يبأو سنأ ثيدح دعب هرکذ ام وه انه يذمرتلا نع هلقن

 اذه: ةمامأ يبأ ثيدح دعب يذمرتلا لوق يذمرتلا نم اقدمتعا يلا ةخسنلا يق

 . هجولا اذه نم بيرغ نسح ثيدح

 ةثالث » : هدنع ةمامأ يبأ ثيدح ظفلو ... حصي ال : هدعب لاقف سنأ ثيدح امأو

 اهيلع اهجوزو تتاب ةأرماو « عحري ىح قبآلا دبعلا : مههاذآ مهتالص زواحت ال

 .« نوهراک هل مهو موق مامإو « طخاس

 ثيدحو « ( ۷١ /۳) عماجلا حيحص يف امك ينابلألا و ركاش ده هححص دقو

 :نابح نبا هيف لاق دقو « ةديبع ةنعنع هيف نأ ريغ يريصوبلا لاق امك وه ةحام نبا

 تاقثلا ) " تاقث هنودو هقوف ناكو هتياور يف عامسلا نيب اذإ هثيدح ربتعي"

 . انه عامسلاب حرصي ملو 4
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 ةعامج نانثالا باب (۳۰)

 (””هيبأ نع ""ردب نب عیبرلا نع نامع نب ماشه انثدح (۲۰4)

 هللا لوسر لاق :لاق يرعشألا ىسوم يبأ نع ؟"دارج نب ورمع هدج نع

 :ملسو هيلع هللا ىلص

 . ةعامج امهقوف امف نانثا

 : (© مع نب ردب هدلاوو عيبرلا فعضل ؛ فيعض دانسإ اذه

MH ٠. 54 1  

 ردب نب عيبرلا قيرط نم 'هننس" يف يقهيبلا هاورو

 نم «كورتم «ةليلع بقلي «يرصبلا ءالعلا وبأ ,يدعسلا يميمتلا دارج نب ورمع نبا (۱)
 .(۲۳/۱ بيرقتلا) ق ت / ةئامو نيعبسو نامت ةنس تام «ةنماثلا

 . ( 94/١ بيرقتلا ) ق (/ ةثلاثلا نم لوهجم « دارج نب ورمع نب ردب (۲)

 . ( 55/5 بيرقتلا ) ق / ةثلاثلا نم لوهجم (۳)

 )٤( رجح نبا هلاق امك نالوهحب هوبأو ردب .

 وهو ردب نب عيبرلا وهو ةليلع نع ةعامج هاور كلذك " : يقهيبلا لاقو ( 54 /۳) (ه)
 دنع وهو : تلق « "فيعض ًاضيأ رخآ هجو نم يور دقو « ملعأ هللاو فيعض

 لثع هركذف ردب نب عيبرلا انث دقاو نب نمحرلا دبع ملسم يبأ قيرط نم يئطقاردلا

 . ( ١/ ۲۸٠١ ننسلا ) هنتمو ةحام نبا دنس

 نمحرلا دبع نب نامثع هيفو « ةعامج امهقوف امف نانثا » : هظفلو (۲۸۱/۱ ننسلا (5)

 بيرقتلا :رظنا ) نيعم نبا هبذكو «كورتم «يرهزلا صلقو يبأ نب دعس نب رمع نبا

 . ٩۸۹۲ 4/4/؟ءاورإلا يف ينابلألا خيشلل ًاديفم ءاصقتسا :رظناو . ۲
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 انث يفنحلا ركب وبآ انث رشب وبأ فلسح نب ركب انثدح (55)

 :لوقي هللا دبع نب رباح تعم (لیبحرش انث نامثع نب كاحضلا

 تمقف تئجف برغملا يلصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك

 . هنیک نع يماقأف هراسي نع
 دحاو ريغ هفعض دعس نب ليبح رش هيف دانسإ اذه

 © "تاقثلا" يف نابح نبا هركذ نكل ؟”بذكلاب مهضعب همها لب

 ليبحرش قيرط نم ثيدحلا اذه امهيحيحص يف ةعيزخ نباو وه هل جرخأو
 . (*)هپ دعس نبا

 يف يئاسنلاو يراخبلا هاور سابع نبا ثيدح نم دهاش هلو

 بابلا يقو :لاق ,حيحص نسح :لاقو "عماجلا" يف يذمرتلا و "یرغصلا
6 )°( 

 . سنا نع

 ةنس تام «ةثلاثلا نم «ةرحأب طلتحا قودص «راصنألا ىلوم ندلا دعس وبأ دعس نبا (۱)

 . ( ۳٤۸/١ بيرقتلا ) ق د خب /ةئالا براق دقو « ةئامو نيرشعو ثالث

 هتباصأو هنم نييردبلاب ملعأ دحأ نكي مل " : نايفس نع ئيدملا نبا نع بيذهتلا يف (۲)

 " ًاردب كوبأ دهشي مل لوقي نأ هطعي ملف لحرلا ىلإ ءاج اذإ نوفاخي اوناكف ةحاح

(۳۲۱/4) . 

.)۳۱۶/۶( 5 

 يفو « دراولا يف الو نابح نبا نم دوجوملا يف هدحآ مو (۱۸ /۳) ةعرخ نبا )٤(

 يف هثیدح نابح نباو ةعزخ نبا جرحو " : رجح نبا لاق (۳۲۱/4) بیذهتلا

 .  امهحیحص

 ءاوس هئاذحسب مامالا نيمي نع موقی باب « ناذألا باتک : يراخبلا يق (ه)

۳ 



a 
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 مامإلا يلي نأ بحتسي نم باب (۳۱)
 ديمح نع باهولا دبع ان يمضهجلا يلع نب رصن انئدح (۳۰۲)

 :لاق سنأ نع

 نورجاهلا هيلي نأ بحي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك

 . هنع اوذحأيل راصنألاو

 ركب يبأ نع "كردتسملا" يف مكاحلا هاور  تاقث هلاجر دانسإ اذه

 دانسالاب ديمح نع عيرز نب ديزي نع ددسم نع ثلا بأ نع قاحسإ نبا
 . "نیخیشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو نتلاو

 دوعسم يبأ ثيدح نم هريغو "ملسم حيحص" يف دهاش هلو :تلق

 هللا يضر سابع نبا نع هدنع هظفلو ۰۱۹۰ /۲) نينثا اناك اذإ =

 : لاق  امهنع

 تاعكر عبرأ ىلصف ءاج مث ءاشعلا ف هللا لوسر ىلصف ةنوميم لاخ دنع تب "

 تاعكر سم ىلصف هني نع ٰيلعجف « هراسي نع تمقف تئجف « ماق مث « مان مث

 . ثيدحلا "...

 ةالص يف ءاعدلا باب « اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك : قرط نم ملسم دنع وهو

 اوناك اذإ ةعامجلا باب « ةمامإلا باتك : يئاسنلا و « )١/ ٠٠١( همايقو ليللا

  لحرلا يف ءاج ام باب «ةالصلا باوبأ : يذمرتلا و « (847 ح ( ۹۷ )١/ نیش

 نسح ثيدح سابع نبا ثيدحو " : يذمرتلا لاقو (40۱ /۱) لحر هعمو يلصي

 . يهذلا هقفاوو . (۲۱۸ /۱) (۱)



 577 اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 . ثيدحلا . يهنلاو ماحرألا ولوآ مكنم ييليل" :اعوفرم 8 ۱ ١١( ۲ 4 0 ۱ لإ 7 ۲

۵۵ ۳ £ £ ۶ 

 اهنم لوألاف لوألا لضفو اهتماقلو فوفصلا ةيوست باب « ةالصلا باتک : ملسم (۱)

 يلي نأ بحتسی نم باب «ةالصلا باتک : دواد وبآ هجرحأو (۳۲۳ /۱) )۰

 ام باب « ةمامالا باتک :يئاسنلا و 4۳1(  /۱) رحأتلا ةيهارك و فصلا يف مامالا

 يف دمحأ مامالاو «( ۸۱۳ ح١/97) فوفصلا ةيوست يف مدقت اذإ مامالا لوقی

 . (41۲/۳) حیحصلا يف نابح نباو (۱۲۲/4) دنسلا

 : هدنع هظفلو (۳۲۳ /۱) .. فوفصلا ةيوست باب « ةالصلا باتک :ملسم (۲)

 تاشیهو مكايإو (ائالث) مولي نیذلا مث يهنلاو مالحألا ولوآ مکنم يليل »

 مالحالا ولوأ مکنم ييليل ءاج ام باب «ةالصلا باوبآ : يذمرتلا و « « قاوسألا

 ٠ (455/7) حیحصلا يف نابح نباو « ( 44۰ /۱) ىهنلاو



 مامالا ىلع بجي ام باب (۳۲)

 وبآ ۲۱ انثدح) “سيلف وحأ نامیلس نب ديمحلا دبع انث

 یه نولصي هموق نايتف مدقي يدعاسلا دعس نب لهس ناك :لاق “مزاح

 لوسر تعم نا :لاق ؟كل ام مدقلا نم كلو“ ”(كلذ) لعفت :هل ليقف

 :لوقي ملسو هيلع هلا یلص هلا

 . مهيلع الو هيلعف ءاسآ ناو مهو هلف نسح ناف نماض مامإلا

 جرحخأو )هفیعضت ىلع اوقفتا ديمحلا دبع فیعض دانس) اذه

 . ةریره يبأ ثيدح نم "نماض مامإلا" .ىلوألا ةلمجلا هنم يذمرتلا

 ةنس تام « ةرشاعلا رابك نم « ظفاح ةقن « هيودعس هبقل « دادغب ليزن « يبضلا )١(

 . ( ۲۹۸/۱ بيرقتلا ) ع / ةنس ةئام هلو « نيتئامو نيرشعو سه

 حيلف وخآ وهو « ةنماثلا نم فيعض « دادغب ليزن «يندملا رمع وبأ « ريرضلا يعازخلا (۲)

 .( 454/١ بيرقتلا) ق ت /

 ىلع ءاج دقو تبثآ ام باوصلاو "هاو لصألا نم طقس نيسوقلا نيب ام (۳)

 . 48١ ح يقابلا دبع . ط ننسلاو ( )٠١5/4 فارشألا ةفحت يف باوصلا

 )٤( ح مدقت رانید نب ةملس ٩۲ .

 . ب ۱۱۱ ق "ه" يق وهو لصألا نم نيسوقلا نيب ام طقس (ه)

 . 1١١5/5 بيذهتلا : رظنا (5)

 هححصو )١57/١( نمتؤم نذؤملاو نماض مامإلا نأ ءاج ام باب «ةالصلا باوبأ (۷)



 هبه اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 فوفصلا ةماقإ باب (۳۳)

 نب ماشه انث شايع نب ليعامسإ انت رامع نب ماشه انندح (۳۹۸)

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :تلاق ةشئاع نع هيبأ نع ةورع

 دس نمو فوفصلا نولصي نيذلا ىلع نولصي هتکئالمو هللا نإ

 نييزاجحلا نع هتياور نم وهو شايع نب ليعامإ هيف دانسإ اذه
 .ةفيعض يهو

 هحيحص ف نابح نباو ةعرح نباو "هدنسم" 2 ده مامالا هاور

(۱) 95 ۹۳ 
 ۱ ملسم طرش ىلع حیحص :لاقو مكاحلاو

 ءاريلا ثيدح نم لوألا هرطش دواد وبآ یورو

 « مهیلع الو هیلعف ءاسأ ناو مهو هلف نسحأ نإف » : هلوقلو تلق « رکاش دمحأ =

 هفلخ نم متأو مامالا متي مل اذإ باب « ناذألا باتك : يراخبلا حيحص يف دهاش

 مكلف اوأطخأ نو «مكلف اوباصأ ناف مكل نولصي» :هظفلو « (۱۸۷/۲)

 . « مهيلعو

 ةورع نب نامثع نع دیز نب ةماسأ قیرط نم (۲۳/۳) ةعزخ نباو )٩۸/۲( ده )١(
 نولصی نیذللا ىلع نولصی هتکئالمو هللا نإ » : ظفلب ةشئاع نع هيبأ نع ريبزلا نبا

 هحرخأو (4517 /۳) حيحصلا يف نابح نبا هج رخخأ ًانتمو ادنس هلثعو « فوفصلا

 نالا لثع ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع نایفس نع هدنسب هسفن عضولا يف
 لاقو ًانتمو ًادنس ةعزح نبا دنع ام لثع ةماسأ قیرط نم مكاحلا دنعو « قباسلا
 . يهذلا هقفاوو " هاحرخی ملو ملسم طرش ىلع حيحص ثیدح اذه " : مكاحلا

 ب۳



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۷۲ ۲

 يف يذمرتلاو ملسم هاور «ريشب نب نامعنلا ثیدح نم دهاش هلو

 ءاربلاو ةرم نب رباج نع بابل يفو :لاق ,حیحص نسح :لاقو عماجلا

 هللا يضر - ةشئاعو ةريره يبأو سنأو هللا دبع نب رباجو بزاع نبا

 _”ههنع لاعت

 هتكئالمو هللا نإ » : ظفلب (4۳۲/۱) فوفصلا ةيوست باب « ةالصلا باتك )١(

 . Te/Y)) عماجلا حيحص) ينابلألا هححصو « لوألا فوفصلا ىلع نولصي

 لوألاف لوألا لضفو اهتماقإو فوفصلا ةيوست باب « ةالصلا باتك : ملسم (۲)

 وأ مكفوفص نّوستل » : لوقي 8 هللا لوسر تعم : لاق : هظفلو (۳۲/۱)

 ةماقإ يف ءاج ام باب «ةالصلا باوبأ : يذمرتلا دنعو « مكهوجو نيب هللا نفلاخيل

 خيشلا هنسح دقو « ليعامسإ ثيدح ربجني دهاوشلا هذهيو ( ۳۸/۱) فوفصلا

 ۰ (۱۳۵/۲) عماجلا حيحص يف امك ينابلألا



 “¥ اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 رمأ ثدح اذإ ففخی مامالا باب )۳٤(

 نع ةملس نب دمحم نع ينارحلا ةيرك يبأ نب ليعامسإ انئدح (۳۵۹)
 نب نامثع نع نسحلا نع ناسح نب ماشه نع ةثالع نب هللا دبع نب دمحم

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق صاعلا يبأ

 .ةالصلا يف زّوحتأف يبصلا ءاكب عمسأل نإ

 نامثع نم نسحلا عمسي من :ليق :يزملا لاق لاقم هيف دانسإ اذه

 . ىهتنا "”صاعلا يبأ نبا

 دقف دعس نباو نيعم نبا هقثو ناو ةثالع نب هللا دبع نب دمحمو

 تاعوضوملا يوري :نابح نبا لاقو "يدزالا هبذكو يطقرادلا هفعض
 . “هيف حدقلا ةهج ىلع الإ هركذ لحي ال تاقثلا نع

 نم هريغو "يراخبلا حيحص" يف دهاش هلو تاقث هلاحر يقاب :تلق

 نسح :لاقو سنآ ثيدح نم يذمرتلا هاورو (*)خداتق يبأ ثيدح

 . نامثع ةمجرت يف 41١( /۲ ) « نسحلا ةمجرت يف ١57/١( ) لامكلا بیذق (۱)

 . (۲۷۱/۹) بيذهتلا : رظنا (۲)

 . (۲۷۹/۲) نوحورحا (۳)

 (۲۰۱/۷) يبصلا ءاکسب دنع ةالصلا فحخأ نم باب « ناذألا باتك (۶)

 يف زوحتآف يصلا ءاکب عسأف اهیف لّوطأ نأ دیر ةالصلا يف موقال نإ » :هظفلو
 قالصلا باتك : دواد وبأ هجرحأو « « همأ ىلع قشأ نأ ةيهارك يتالص

 باتك : يئاسنلا و « (459 /۱) ثدحي رمألل ةالصلا فیفخت باب

 ةماقإ باتك : ةجام نباو (44 )١/ فيفختلا نم مامإلا ىلع ام باب «ةمامإلا



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۷۸

 .ةریره يبأو ديعس يبأو ةداتق يبأ نع بابلا قو :لاق «حيحص

 رمأ ثدح اذإ ةالصلا ففخي مامإلا باب « اهيف ةنسلاو ةالصلا =

(TY 1/1) . 

 )١( /؟) رامخب الإ ةأرملا ةالص لبقت ال ءاج ام باب «ةالصلا باوبأ : يذمرتلا ۰۲۱

 يصلا ءاكب دنع ةالصلا فحأ نم باب «ناذألا باتک :يراخبلا دنع وهو

  6۲۰۲ 2501/19:كيو هلوق اهدحآ ظافلأب

 » ةدش نم ملعأ امم زوججأف يبصلا ءاكب عمسأف اهتلاطإ ديرأف ةالصلا يف لحدأل نإ

 هئاكب نم همأ دحو « .

 يف ةالصلا فيفختب ةمئألا رمأ باب « ةالصلا باتك : هحيحص يف ملسم هجحرخأ و

 . (۳۳ ۰۳۶۲/۱) مامت



 ۷۹ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 0F مدقتلا فصلا لضف باب ] (۳۵)

 ديعس نب یی انن راشب نب دمحم انثدح (۳۷۰) 5 3 3 لا
( 

 نب دمحو

 تعم :لوقي «فرصم نب ةحلط تعس ةبعش انث :الاق "رفعج

 تعم” :لوقی «بزاع نب ءاربلا تعم :لوقی “ةجسوع نب نهرلا دبع

 :لوقی ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 .لوألا فصلا ىلع نولصي هتکئالمو هللا نإ

 نم "هدنسم" يف ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاور تاقث هلاجر :تسلق

 . "هب ةجسوع نب نمحرلا دبع نع قاحسإ يبأ قيرط

 يقابلا دبع .ط ةجام نبا ننس يف وهو "ه" و لصألا يف دوجوم ريغ بابلا اذه )١(

 . ۷ ح مدقت ناطقلا (۲)

 . ۱۱ ح مدقت ردنغ (۳)

 وأ ةرشع قینئاو ةئام ةنس تام  ةسماحلا نم ءلضاف یراق «ةقث «يفوكلا يمايلا (4)

 .(۳۷۹/۱ بیرقتلا ) ع / اهدعب

 < خب / تعشالا نبا عم ةيوازلاب لتق « ةئثلاثلا نم «ةقث «قفوكلا ينادمملا (5)

 .( ٤۹٤/١ بيرقتلا )

 فوفصلا ةيوست باب «ةالصلا باتك : دواد وبأ هجرخأ و (۳۷۸/۱) فنصملا ()

 . « لوألا فوفصلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ » :ظفلب 6۳۲ /۱ )

 : ظفلب )٩۳/۱( فوفصلا مامالا مّوقی فيك باب « ةمامإلا باتك : يئاسنلا و



 “ضايع نب سن انث يصمحلا یفصلا نب دمحم انشدح (۲۲۱)
 “فوع نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ نع ةمقلع نب ورمع نبا دمحم انث
 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع

 . لوألا فصلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ

 . )تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه

 . « ةمدقتملا فوفصلا »

 .( 35- ۲۶ /۳) ةعزخ نبا دنع وهو

 نبا حيحصو (۱۳4/۲) عماجلا حيحص يف امك اذه ءاربلا ثيدح ينابلألا ححصو

 . مدقتملا عضوملا يف ةعيرخ

 هلو « نيتئام ةنس تام «ةنماثلا نم ةقث « يندملا يثيللا نمحرلا دبع وبأ ةرمض نبا (۱)

 . ( 84/١ بيرقتلا ) ع/ ةنس نوعستو تس

 سم ةنس تام « ةبيش نب بوقعي هتبثأ رمع نم هعامسو « ةيؤر هل : ليق « يرهزلا (۲)

 . ( 58/١ بيرقتلا ) ق س د م خ / نيعستو تس ةنس ليقو

 هللا يضر  رباجو ءاربلاو فوع نب نمحرلا دبع ثيدح نم ينابلألا هححص دقو (۳)

 . (۱۳۳/۲ عماجلا حيحص :رظنا ٠  مهنع



 ۳1 اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 ءاسنلا فوفص باب (۳۳)

 نب هللا دبع نع نایفس نع عيكو انث دمحم نب يلع انثدح )۳٩۲(

 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نب رباج نع ليقع نب دمحم

 :ملسو هيلع

 ءاسنلا فوفص ريخو اهرخؤم اهرشو اهمدقم لاجرلا فوفص ريح

 . اهمدقم اهرشو اهرخوم

 نيسح نع "هدنسم" يف ةبيش يبأ نب ركب وبآ هاور نسح دانسإ اذه

 .)هرخآ يف ةدايزب هب ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع ةدئاز نع يلع نبا
 نايفس انث يريبزلا دمحأ وبأ انث "هدنسم" يف عينم نب دم هاورو

 . هنتمو ةجام نبا دانسإب هركذف

 (دیعس يبأ ثيدح نم اذكه "هدنسم" يف دمحأ مامالا هاورو

 “نم متأ اضيأ رباج ثيدح نم هاورو

 دنس لث عيكو نع ةبيش يبأ نبا فنصم يف ليقع نب دمحم نب هللا دبع ثيدح (۱)
 . (۳۲۷۹/۱) ةحام نبا نتمو

 . (۲۷۹/۱) فنصلا فو (۱۰۰۳/۳) 0)

 يل رهظی ۸ و "هنم مث" لصألا يف تعاح "هنم متأ " ةملكو (۳۸۷ ۰۲۹۳۰۳۳۱ /۳) (۲)

 « دنسملا يف امهيلإ راشلا نیعضولا يف دیعس يبأ ثیدحو "تأ "ل فیحصت اأ الإ

 ةحام نبا و عينم نب دمحأ دنع ءاج ام متأ هنم (۳۸۷ ۰۲۹۳/۰۳ يف رباح ثيدحو

 ؛ملعأ هللاو اعم رباجو ديعس يبأ ثيداحأ ىلإ مجری "هنم متأ" يريصوبلا لوق لعلف

 . قرطلا يف ديدشلا لمأتلاب حضتي اذهو



 هاورو يئاسنلاو "هعماج" ىف يذمرتلاو "هنس" يف دواد وبأ هاورو

۱ : f . مهنع ىلاعت هللا يضر سنأو ضابرعلاو( 

 خا... اهتماقإو فوفصلا ةيوست باب « ةالصلا باتك :ملسم دنع ثيدحلا (۱)

 ريخو ءاهرخآ اهرشو ءاموأ لاحرلا فوفص ريخ » : هدنع هظفلو (۳۲۳/۱)

 باب ةالصلا باتك : دواد يبا دنع وهو . « اطوأ اهرشو ءاهرخآ ءاسنلا فوفص

 باوبآ :يذمرتلاو :۳۸/۱) لوألا فصلا نع رحأتلا ةيهارك و ءاسنلا فص

 تمامالا باتک :يئاسنلا و (4۳۰/۱) لوألا فصلا لضف يف ءاج ام باب ءةالصلا

 نبا و ۰۸۲۱ ح (۹4/۱) لاحرلا فوفص رشو ءاسنلا فوفص ريخ رکذ باب

 . (۲۳۱۹/۱) ءاسنلا فوفص باب « اهیف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتک : ةجام



 ۳۳ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 فصلا يف يراوسلا نيب ةالصلا باب )۳۷( 
 ةبيتق وبأو دواد وبأ انن بلاط وبأ مزحأ نب ديز انثدح (450)

 ؟)هیبأ نع ةرق نب ةيواعم نع ةداتق نع“ "ملسم نب نوراه انث :الاق

 :لاق

 هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع يراوسلا نيب فصن نأ ىهنُت انك

 . ادرط اهنع درطنو ملسو هيلع

 هدانساپ هرک ذف نوراه نع "هدنسم" ق يسلايطلا دواد وبأ هاور

 *هنتمو هدانسإب هركذف . ةبيتق وبأ انث

 لإ () . ۰.2 f ۱2 ۰م ام
 . یهتنا. لوهجم نوراه :متاح وبآ لاق :تلق

 فشاکلا رظناو ۰ ( ۳٠۲/۲ بیرقتلا ) ق / ةعباسلا نم «روتسم « يرصبلا )١(
 . ةعبطلا هذه يف ةداعلا وه امك بیرقتلا يف هل زمرلا فّرح ثيح ةصالخاو

 . ۱۷۱ ح مدقت سايإ نبا (۲)

 . يباحص «ةيواعم وبآ سايإ نب ةرق (۳)
 ةعزخ نبا هجرحأو )4۸۹/۳(  نابح نباو ۰ ۱۰۷۳2 ۱6 ص يسلايطلا دنسم )٤(

 قیرط نم (۲۱۸/۱) مكاحلا هجرحأو « ينابلألا هنسحو (۲۹/۳) هحیحص يف
 : مكاحلا لاقو يهذلا هقفاوو هححصو ًانتمو ادنس ةجام نبا دنع ام لثع نوراه

 . ًائيش بابلا اذه يف احرخي ملو

 . )۹٤/۹٩( ليدعتلاو حرحا (هر



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ٤

 يذمرتلاو دواد وبآ هاور سنآ ثیدح نم دهاش هلو ب4

MD e, 

 )١( يراوسلا نيب فوفصلا باب «ةالصلا باتك : دواد وبأ )٤۳١/١( هظفلو :

 انرعأتو انمدقتف يراوسلا ىلإ انعفدف ةعمجلا موي كلام نب سنأ عم تيلص

 يذمرتلا و « " كك هللا لوسر دهع ىلع اذه يقتن انك " :سنآ لاقف :

 يراوسلا نيب فصلا ةيهارک يف ءاجام باب «ةالصلا باوبآ )١/447( ۰

 دمحأ هجرخأو (۹1/۱) يراوسلا نيب فصلا باب « ةمامالا باتک :يئاسنلاو

 هجرخأو يهذلا هقفاوو هححصو (۲۱۸ ۰ ۲۱۰/۱) مكاحلاو (۱۳۱/۳)دنسلا يق

 ةعزخ نبا ىلع هقیلعت ف كلذك يابلألا هححصو (۳۰/۳) ةعيزخ نبا .



 o اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 هدحو فصلا فلخ لجرلا ةالص باب (۳۸)

 هللا دبع نع ورمع نب مزالم انث ةبيش يبأ نب ركب وبآ انئدح (۳۹۶)

 - نابيش نب يلع هيبأ نع نابيش نب يلع نب نهرلا دبع يئدح ردب نبا

 ملسو هيلع هللا یلص يبلا ىلع انمدق نح انجرح :لاق - دفولا نم ناكو

 ىأرف ةالصلا ىضقف ىرخأ ةالص هءارو انيلص مث «هفلح انيلصو هانعيابف

 هيلع هللا ىلص هللا يبن هيلع فقوف :لاق ءفصلا فلح يلصي ادرف الحر

 :لاق فرصنا نح ملسو

 . فصلا فلخ يذلل ةالص ال .كتالص لبقتسا

 . تاقث هلاجر حیحص دانسإ اذه

 نع يرسلا نب دمحم نع ةييتق نبا نع هحیحص يف نابح نبا هاور

 . ءاوس هنتمو هدانسإب هركذف مزالم

 يف يقهيبلا هاورو هجولا اذه نم "هدنسم" يف دمحأ مامإلا هاورو
 cM qs f ۱ ۰ 8 "ر ا"

 اذه "هدنسم" يف ةبيش يبأ نبا هاورو «”ورمع نب مزالم قیرط نم "هننس

 نب مزالم ىلع امهرادم نیقیرط نم ( )٤۸۰/۳« 48١ حيحصلا يف نابح نبا (۱)

 :امهنم لوألا ظفلو ورمع

 : هه هللا ين هل لاق مث هتالص لحرلا یضق نح 6# هللا ين هيلع فقوف ... »

 . « فصلا فلح درفل ةالص ال هنإف كتالص لبقتسا

 فصلا فلخ فوقولا ةيهارك باب « ةالصلا باتك : يقهيبلاو « (۲۳/4) دمحأو

 . ًالوطم (۱۰۵/۳) هدحو
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 ال نمل ةالص ال باب يف ةجام نبا هدروآ يذلا هتيقب دازو نتلاو دانسالا
)0 

 . ̀ عوک رلا يف هبلص ميقي

 نأ هرمأف دازو دبعم نب ةصباو ثيدح نم يذمرتلاو داد وبآ هاورو

 ()جالصلا ديعي

 ةدافتسالا بعصی ةعطق الا هنم دجوي ال ةبيش يبأ نبا دنسمو ۰۳۲ ثيدحلا رظنا (۱)

 .ارارم هلوق مدقت امك اهنم

 (4۳۹/۱) فصلا فلخ هدحو يلصي لحرلا باب ةالصلا باتک :دواد وبآ (۲)

 :هظفلو

 « ديعي نأ هرمأف هدحو فصلا فلح يلصي ًالجر یأر 86 هللا لوسر نإ »

 440/۱ هدحو فصلا فلح ةالصلا يف ءاج ام باب قالصلا باوبأ : يذمرتلاو

 ىلإ یهتناو ةصباو ثیدح قرط ىلع هيف ملكت انه رکاش دمحأل ادیفم اقيقحت رظناو
 فصلا فلخ لحرلا ةالص باب : ةحام نبا ةصباو ثيدح جرحأو « هحیحصت

 ص يسلايطلاو ۳/:۱۰(۰) يقهيبلاو « (4۷۸/۳) نابح نباو (۳۲۰/۱) هدحو

 . ۱۲۰۱ ح لكك



 ۳۷ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 فصلا ةرسيم لضف باب )۳٩(

 نع عفان نع میلس يبأ نب ثيل نع يقرلا ورمع نب هللا ديبع انث ييال کلا

 تلطعت دجسملا ةرسيم نإ :ملسو هيلع هللا ىلص يبلل ليق :لاق رمع نبا

 :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف

 . رجألا نم نالفك هل بتك دجسلا ةرسيم رّمع نم

 . )میلس يبأ نب ثيل فعضل ؛فیعض دانسإ اذه

 ينابلألا هفعضو ةعزح نبال هازعو (۳۲۳/۱) بيهرتلاو بيغرتلا يف يرذنملا هرکذ (۱)

 . (۲۲۲/۰) عماجلا فيعض يف
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 ةلبقلا باب (ع۰)

fe )١( 3 ۰شایع نب ركب وبآ انث ""يمرادلا ورمع نب ةمقلع انثدح (۳۰۲) 0  

 :لاق یاربلا نع قاحس) يبأ نع

 ةينامث سدقملا تيب وحن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انیلص

 . نيرهشب ةنيدملا ىلإ هلوحد دعب ةبعكلا ىلإ ةلبقلا تفرصو ءارهش رشع

 . "هلوطب ثيدحلا

 تس ةنس تام « ةرشع ةيداحلا نم «بئارغ هل .قودص «يفوكلا لضفلا وبآ )١(

 . ( 51١/7 بيرقتلا ) ق / نیتئامو نيسمحو

 : ۱۰۱۰ ح يقابلا دبع .ط ةحام نبا يف امك ثيدحلا مامت (۲)

 بلقت رثكأ سدقملا تيب ىلإ ىلص اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو »

 ةبعكلا ىوهي هنأ ملسو هيلع هللا یلص هيبن بلق نم هللا ملعو ءامسلا يف ههجو

 نيب دعصي وهو هرصب هعبتي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعجف «ليربج دعصف

 يف كهجو بلقت ىرن دق ل : هللا لزنأف «هب هيتأي ام رظني ضرالاو ءامسلا

 ىلإ تفرص دق ةلبقلا نإ :لاقف تآ اناتأف [ ١44 ةرقبلا ] ةيآلا €(... ءامسلا

 ام ىلع انینبف انلوحتف عوکر نحنو سدقلا تيب ىلإ نیتعکر انيلص دقو .ةبعکلا

 يف انلاح فيك لیربج اي :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاقف ؛انتالص نم یضم

 : لحو زع هللا لزنأف ؟سدقملا تيب ىلإ انتالص

 . 12 مکن عيضيل هللا ناکامو 1



 ۹۳۹ اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 ناخیشلا هاور )تا هلاجر حيحص دانسا اذه

 . "هركذ ام ىوس هجولا اذه نم ؟)امهريغو

(1) 

002 

 : )15/١( حتفلا يف رجح نبا لاق دقف « فتنم قاحسإ يبأ سيلدت نم ىشخي امو

 "ءاربلا تعم " قاحسإ يبأ نع يروثلا قيرط نم (۱۷4/۸) ريسفتلا يف فنصمللو

 يف عامسلاب قاحسإ يبأ حيرصت رظناو . قاحسإ يبأ سيلدت نم ىشخي ام نمأف

 . (۳۷/۱) ملسم يف هسفن ثيدحلا اذه

 هظفلو )507/١( ناك ثيح ةلبقلا وحن هجوتلا باب « ةالصلا باتك : يراخبلا

 رشع ةتس سدقملا تيب وحن ىلص ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك » : هدنع

 ىلإ هجوی نأ بحي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو ءأرهش رشع ةعبس وأ

 لاقو « ةبعكلا وحن هحوتف  ءامسلا ف كهجو بلقت ىرن دق ف : هللا لزنأف ةبعكلا

 هلل لق اهيلع اوناك يتلا مهتلبق نع مهالو ام رأل : -دوهيلا مهو - سانلا نم ءاهفسلا

 هيلع هللا ىلص يلا عم ىلصف «  میقتسم طارص ىلإ ءاش نم يده برغملاو قرشملا
 وحن رصعلا ةالص يف راصنألا نم موق ىلع رمف ىلص ام دعب جرح مث ءلجر ملسو

 هنأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ىلص هنأ دهشي وه :لاقف سدقلا تيب

 . « ةبعكلا وحن اوهجوت يح موقلا فرحتف «ةبعكلا وحن هجوت
 ىلإ سدقلا نم ةلبقلا ليوحت باب « ةالصلا عضاومو دحاسملا باتك : ملسم هجرخأو

 ةلبقلا ءادتبا يف ءاج ام باب قالصلا باوبأ : يذمرتلا قو (۳۷/۱) ةبعكلا

 . حيحص نسح ثيدح ءاربلا ثيدح :لاقو )١/١159(

 .ثيدحلا رخآ يف "رکذ ام ىوس ":هلوق ىلع مالكلا أي

3۰ 
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 1 ۰ 6۱/۰ ٤

 . هب قاحسإ يبا نع ̀ ( نایفس ) نع دیعس

 نب ريهز نع يليفنلا نع ىيي نب دمحم نع دوراجلا نبا هاورو

 (قاحسا ىبأ نع ةيواعم

 سوأ نب ةرامعو سابع نباو رمع نبا نع بابلا قو :يذمرتلا لاق
O; 000 00 ۲كلام نب سنأو ينزملا فوع نب ورمعو  

 يسلايطلا دواد وبأ اهاور ةحام نبا اهاور ىلا ةدايزلا هذهو :تلق
 (*)هب قاحسا يبأ نع مالس نع "ةلدئسم' ف

 باوصلا ىلع وهو تبثآ ام باوصلاو « "هاو لصألا نم طقس نيسوقلا نيب ام (۱)
 . (۱۲۲/۱) ةعزخ نبا حیحص يف

 . ۱۱۵ ح "0 ص ىقتنملا (۲)

 . ۱۷۰/۲ ننسلا (۲)

 « ةحام نبا ثیدح نم تمهف يلا ةدايزلا هيف تسیلو (۸5/۱) دوبعلا ةحنم (4)

 . ءاربلا دنسم نم ۱۰۳ ىلإ 15 ص رظنا « يسلايطلا دنسم يف مالس ثیدح سیلو

 ام یوس هحولا اذه نم امهريغو ناخیشلا هاور" يريصوبلا لوق نم دارلا نأ رهظیو

 ةدم دیدحت يف هلوق وه " خلا... ةحام نبا اهاور يلا ةدايزلا هذهو "هلوقو" رکذ

 لا ةلبقلا فرص تقو يف هلوقو " ارهش رشع ةينامث " سدقلا تيب يف لابقتسالا
 ركب وبأ هببسو ةذاش ةدايزلا هذه نأ رهظیو "نیرهشب ةنيدلا ىلإ هلوخد دعب "ةبعکلا

 ثيدح رکذو ىرخأ لاوقأ تذشو :لاق ثيح رجح نبا كلذ ىلإ راشأ شایع نبا

 .(4۷/۱) حتفلا « هيف برطضا دقو ظفحلا ئيس ركب وبأو :لاق مث اذه ةجام نبا

 سدقلا تيب ىلإ ىلص 8 هللا لوسر نأ "هيفو بيسملا نبا ديعسل السرم تيأر مث

 تاقبطلا) نيرهشب ردب لبق ةبعكلا ىلإ لوح مث ارهش رشغ ةتس ةنيدملا مدق نأ دعب
 .( ۳/۲ يقهيبلا ننسو ۲۲/۱ دعس نبال یربکلا



 ٤١“ اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 سلجي الف دجسملا لخد نم باب ۶۱)

 عک رب ىتح
 نب ديمح نب بوقعی و يمازحلا رذنلا نب ميهاربإ انثدح (۳۲۷)

 نب بلطلا نع ديز نب ريثك نع كيدف يبأ نبا انث :الاق بساك

 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع “هللا دبع

 . نيتعكر عكر ي يح سلجي الف دجسملا مكدحأ لحد اذإ

 . عطقنم هنأ الإ تاقث هلاجر دانسإ اذه

 . “لسرم ةريره يبأ نع هللا دبع نب بلطملا :متاح وبأ لاق

 نع يماطسبلا ىسيع نب نيسحلا نع "هحيحص" يف ةميزخ نبا هاورو

 . "هب ییدلا كيدف يبأ نب دمحم

 باحصأ هاور يراصنألا ةداتق بأ ثيدح نم دهاش هلو :تلق

 ةريره يبأو ةمامأ يبأو رباج نع بابلا يفو :يذمرتلا لاق ةتسلا بتكلا

 . “كلام نب بعكو رذ يبأو

 نم لاسرالاو « سيلدتلا ريثك ۰ قودص «يموزخلا بلطلا نب هللا دبع نب بلطملا (۱)

 . ( ٠٠١٤/۲ بيرقتلا ) 4/ةعبارلا

 . (۲۸۰) مقر ۲۰۹ص لیسارلا (۲)

 . (۲۸۳/۳) ةعزخ نبا حیحص (۳)

 )٤( نیتعکر عكر يلف دحسلا لحد اذإ باب « ةالصلا باتک : يراخبلا )0۳۷/۱(

 ,نیتعکرب دجسملا ةيحت بابحتسا باب اهرصقو نیرفاسلا ةالص باتک ملسمو =
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 ؟دری فيك هيلع مسی يلصلا باب (۶۲)

 سنوي انث ليم نب رضنلا انث يمرادلا ديعس نب ده انئدح (۳۰۸)

 :لاق هللا دبع نع «صوحألا يبأ نع «قاحسإ يبأ نع «قاحس) يبأ نبا

 . الغشل ةالصلا يف نإ :انل ليقف «ةالصلا يق ملسن انك

 . تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه

 (قایسلا اذه ريغب هجولا اذه نم دواد وبأ هاور

 لوحد دنع ةالصلا يف ءاج ام باب ةالصلا باتك :دواد وبأو 455/6٠١١(

 مكدحأ لحد اذإ ءاح ام باب ةالصلا باوبأ :يذمرتلاو « (۳۱۸/۱) دجسملا

 ةالصلاب رمألا باب دحاسلا باتك :يئاسنلاو (۱۲۹/۲) نيتعكر عكر يلف دجسملا

 اهیف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتك :ةحام نبا و )84/١( دجسملا يف سولجلا لبق

 عضوملا يف يراخبلا ظفلو (۳۲4/۱) عكري ىح سلج الف دجسملا لخد نم باب

 كلام هجرخأو « سلجي نأ لبق نيتعكر عكر يلف دجسملا مكدحأ لحد اذإ هيلإ راشملا

 (70/1١)اهيلإ يشملاو ةالصلا راظتنا باب «رفسلا يف ةالصلا رصق باتك :أطوملا يف

 يقهيبلاو ۳۲۳/۱(۰) يمرادلاو « (۲۹۰/۰) دمحأو كلذك ةداتق يبأ ثيدح نم

(۳/۳) . 

 باتک :يراخبلا يف وهو 1۷/۱ ةالصلا يف مالسلا در باب ةالصلا باتک (۱)
 : هدنع هظفلو ۰۷۲/۳ ةالصلا يف مالکلا نم یهنی ام باب قالصلا يف لمعلا

 يشاجنلا دنع نم انعجر املف انیلع دريف ةالصلا يف وهو 86 يبلا ىلع ملسن انك »

 ةملك الإ هلثم دواد بأ ظفلو « « الغش ةالصلا يف نإ :لاقو انیلع ملف هيلع انملس

 = باتک :اضیا ملسم هجرخأو « ةجام نبا دنع امك ماللاب هدنع تدک اف "للغش"



 “۳£ اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 يق يذمرتلا هاور 4 مقرأ نب ديز ثيدح نم دلهاش هلو

 دوعسم نب هللا دبع نع بابلا قو :لاق حیحص نسح :لاقو "عماجلا"

 ۰ (مکیلا نب ةيواعمو

 . ۳۸۲/۱ هتحابإ نم ناك ام خسنو ةالصلا يف مالکلا ميرحت باب دحاسلا <

 يف وهو ۲۰7/۲ ةالصلا يف مالکلا خسن يف ءاج ام باب قالصلا باوبآ : عماجلا (۱)

 دنع هظفلو مدقتلا دوعسم نبا ثیدح احرخأ ثيح هاجرخآ ملسمو يراخبل

 : يراخبلا

 ىح هتحاحب هبحاص اندحأ ملكي هنو يبلا دهع ىلع ةالصلا يف ملكتنل انك نإ »

 انرمأف [۲۳۸ ةرقبلا ةروس ] ةيآلا )... تاولصلا ىلع اوظفاح : تلزن

 . « توکسلاب

 . ۰۸۳/۱ ةالصلا يف مالکلا نع يهنلا باب قالصلا باتک : دواد وبآ هجرحأ و



 ب۵
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 مخنتی يلصلا باب (۶۳)

 قرارز نب رماع نب هللا دبع و يرسلا نب دانه انئدح (۳۹۹)

 هنأ ةفيذح نع (۳لئاو يبأ نع مصاع نع شایع نب ركب وبآ انث :الاق

 ناف كيدي نيب قزبت ال ثبش اي :لاقف «هيدي نيب قزب يعبر نب ثبش ىأر

 :لاقو «كلذ نع ىهني ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ثدحي وأ بلقني ىح ههجوب “يلع هللا ) لبقأ يلصي ماق اذإ لحرلا نإ

 . عوس ثدح

 تاقث هلاجر ””حيحص دانسإ اذه

 . (* مع نبا ثيدح نم "أطوملا"و "نيحيحصل 1 ۳ 11 دهاش هلو

 . ۱۱۷ ح مدقت ةملس نب قيقش (۱)

 ءاج دقو « تبثأ ام باوصلاو « (هللا ىلع ) "هاو لصألا يف عقو نيسوقلا نيب ام (۲)

 ۰۱۰۲۳ ح يقابلا دبع .طو « ةيروميتلا « ةحام نبا ننس يف باوصلا ىلع

 . ۳۹/۲ ةبيش يبأ نبا فنصمو

 نبا وهو مصاعو « ( ۳۹۹/۲ بيرقتلا ) يف رجح نبا هلاق هظفح ءاس ربك امل ركب وبأ (۳)

 . ( ۳۸۲/۱ بيرقتلا ) ماهوأ هل قودص :رجح نبا هيف لاق دوجنلا يبأ

 اضيأ اذه كردتسا دقو ءانسح دانسإلا اذه نوكيف طبضلا مامت نع مهرصاقت حضتاف

 دانسإ اذه" :هدئاوز يف يريصوبلا لاقو.. :لاق ثيح ينابلألا خيشلا يريصوبلا ىلع

 مصاعو ركب يبأ ين فورعملا مالكلل طقف نسح وه لب :تلق «"تاقث هلاجر حيحص
 . ١1555( 2۱۲۷/6 ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس ) .نسحلا لاجر نم مهالكو ..

 اقاصب وأ ائيش ىري وأ هب لزني رمأل تفتلي له باب « ناذألا باتك : يراخبلا )٤(



 f“ اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 دبع انث :الاق“ هللا دبع نب ةدبعو مزخأ نب ديز انثدح (۳۷۰)

 : كلام نب سنأ نع تباث نع ةملس نب دام انث ؟دمصلا

 مث ةالصلا يف وهو هبوث يف قزب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 . هكلد

 . تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه

 ."”ةريره يبأ ثيدح نم هريغو "ملسم حيحص" يف دهاش هلو

 وهو دجسملا ةلبق يف ةماخن ي يبلا ىأر » : هدنع هظفلو ۲۳۵/۲ ةلبقلا يف =

 ةالصلا يف ناك اذإ مكدحأ نإ :فرصنا نيح لاق مث اهّتحف سانلا يدي نيب يلصي

 باتك :ملسم يفو « « ةالصلا يف ههجو لبق دحأ نمخنتي الف ههجو لبق هللا ناف

 اهريغو ةالصلا يف دجسملا يف قاصبلا نع يهنلا باب « ةالصلا عضاومو دحاسملا

 . ١914/١ ةلبقلا يف قاصبلا نع يهنلا باب « ةلبقلا باتك : أطوملاو ۱

 ةيداحلا نم « ةقث « لصألا نوک يرصبلا لهس وبأ يعازخلا رافصلا (۱)
 4 خ / اهلبق لا يف ليقو « نيتئامو نيسمحو نام ةنس تام « ةرشع

 .( 570/١ بيرقتلا )

 . ۷۳ ح مدقت ثراولا دبع نيا (۲)

 ةالصلا يف دجسملا يف قاصبلا نع يهنلا باب « ةالصلا عضاومو دحاسلا باتك (۳)

 بحيأ همامأ عخنتيف هبر لبقتسم موقي مكدحأ لاب ام » : هظفلو ۱ اهريغو

 تحت هراسي نع عخنتيلف مكدحأ عخنت اذإف « ههجو يف عخنتيف لبقتسي نأ مكدحأ

 ىلع هضعب حسم مث هبوث يف لفتف مساقلا فصوو « اذكه لقيلف دجي مل نإف همدق

 نم ديلاب قازبلا كح باب . ةالصلا باتك : سنأ ثيدح نم يراخبلا يفو

 = ةلبقلا يف ةماخن ىأر ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نإ » : هلوق )207/١( دجسملا



 ةرمخلا ىلع ةالصلا باب )٤٤(

 :لاق رانيد نب ورمع نع حلاص نبا

 نأ هباحصأ ثدح مث ةطاسب ىلع ةرصبلاب وهو سابع نبا ىلص

 .ةطاسب ىلع يلصي ناك ل هللا لوسر

 ىور امنإف ملسم هل جرحأ ناو حلاص نب ةعمز «فيعض دانسإ اذه

 . "امهريغو نيعم نباو دمحأ هفعض دقف ''هريغب انورقم هل

 نع ةمركع قيرط نم "هدنسم" يف رمع يبأ نب ىيي نب دمحم هاور
 . هب سابع نبا

 "هب ةعمز قيرط نم مهلك يقهيبلاو مكاحلاو يلصوملا ىلعي وبأ هاورو

 يف ماق اذإ مكدحأ نإ :لاقف هديب هكحف ماقف ههحو يف يؤر ىح هيلع كلذ قشف =

 هتلبق لبق مكدحأ نقزيي الف - ةلبقلا نيبو هنيب هبر نإ وأ - هبر يحاني هنإف هتالص
 ىلع هضعب در مث هيف قصبف هئادر فرط ذحأ مث .هيمدق تحت وأ هراسي نع نكلو

 . « اذكه لعفي وأ :لاقف «ضعب

 . ۱۳۱ ح هتجرت ف كلذك رجح نبا نع اذه مدقت (۱)
 . ۳۳۸/۳ بيذهتلا يف هيف امغوق رظنا (۲)

 نب ةملس نع حلاص نب ةعمز نع ۲۵۹/۱ ةالصلا باتك : كردتسملا يف مكاحلاو (۲)

 يراخبلا جتحا دقو  حیحص ثيدح اذه : لاقو سابع نبا نع ةمركع نع مارهو
 « رخآب ملسم هنرق ةعمز : يبهذلا لاق . هاجرخي لو ةعمزب ملسم جتحاو ةمركعب
 . دواد وبأ هفعض ةملسو



 < عاب اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 .)هطاسب اركذي ملف هجولا اذه نم دمحأ مامالاو يذمرتلا هاورو

 ادنس مكاحلا دنع ام لثع ثيدحلاو  فیعض هنأو ةعمز يف مالكلا مدقت : تلق

 هيلع یلصف ًائيش طسب نم باب « ةالصلا باتك : ىربكلا يف يقهيبلا هجرحت ًانتمو
 ورمع نيب لخدأ هنأ الإ ةحام نبا دنع ام لثم انه ةعمز ثيدح قاسو « ۲

 . ًابيرك سابع نباو

 ةعمز نم بلقلا يف: لاقو هحيحص يف ةعزخ نبا هجرمخأ مكاحلا دنع ام لثعو

1۳/۲ . 

 دمحأو « ٠١١/١ ةرمخلا ىلع ةالصلا يف ءاج ام باب ةالصلا باوبأ : يذمرتلا (۱)

 : لاق سابع نبا نع ةمركع نع كام” ثيدح نم 7١4/١ دنسملا يف

 . « ةرمخلا ىلع يلصي 8 هللا لوسر ناك »

 اذإ باب «ةالصلا باتك ةنوميم ثيدح نم: يراخبلا هحرحأ دمحأو يذمرتلا ظفلبو

 عضاومو دحاسملا باتك :ملسمو 4۸۸/۱ دجس اذإ هتأرما يلصملا بوث باصأ

 اهريغو بوئو ةرهو ريصح ىلع ةالصلاو ةلفانلا يف ةعامجلا زاوج باب « ةالصلا

 ةرمخلا ىلع ةالصلا باب «ةالصلا باتك : دواد وبأ و « 158/١ تارهاطلا نم

 . ۳۳۰/۰ دمحأو ۱



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز

 بایثلا ىلع دوجسلا باب )٤٥(

 دربلاو رخا يف
 دمحم نب زیزعلا دبع انث .ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح (۳۷۲)

 °نمحرلا دبع (نب هللا دبع) نع ؟ةبیبح يبأ نب ليعامإ نع يدرواردلا

 :لاق

 دبع ينب دجسم يف انب یلصف ملسو هيلع هللا یلص ينلا انءاج

 . دجس اذإ هبوث ىلع هيدي اعضاو هتيأرف لهشألا

 نع وه امنإو لضعم دانسإ وهو ةجام نبا لصأ يف عقو اذك :تلق

 يف نأیسو تماصلا نب تباث هدج نع هيبأ نع نمحرلا دبع نب هللا دبع
 . اذه دعب يذلا ثيدحلا

 ° سيوا يبأ نب ليعامسإ انث رفاسم نب رفعج انثدح (۳۷۳)

 بيذهتلا :رظناو « ( 58/١ بيرقتلا ) ق م ةعباسلا نم «فعض هيف « يراصنألا (۱)

۱۱ . 

 نب نمحرلا دبع ليقو « ةثلاثلا نم « لوبقم «يندملا يراصنألا تماصلا نب تباث نبا (۲)
 لصألا نم طقس نيسوقلا نيب امو «( ۲۸/۱ بيرقتلا ) ق / نهرلا دبع

 فارشألا ةفحت و « ۱۱۷ ق "مه" يف باوصلا ىلع وهو « تبثأ ام باوصلاو

(۲۸۲/۰ ). 

 « هللا دبع وبأ « يحبصألا رماع يبأ نب كلام نب سيوأ نب هللا دبع نب ليعامسإ وه (۲)
 خ /نيرشعو تس ةنس تام « ةرشاعلا نم « هظفح نم ثيداحأ يف أطحأ ,قودص

 .(۷۱/۱ بيرقتلا) ق ت م



 5.8 اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 : ؟)هدح نع“ هيب نع تماصلا نب تبات

 هيلعو لهشألا دبع يب يف ىلص ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 . یصحا درب هيقي هيلع هيدي عضی هب ففلتم ءاسك

 يراخبلا هيف لاق يلهشألا ليعامسإ نب ميهاربإ هيف دانسإ اذه

 ده هقثوو يطق رادلاو يئاسنلاو نيعم نبا هفعضو « ”ثيدحلا رکنم

 هقثو نم الو هيف ملكت نم َرأ ۸ نمحرلا دبع نب هللا دبعو « "”يلحعلاو
 . تاقث دانسالا لاجر يقابو

 نع يناعنصلا قاحسإ نب دمحم نع "هحيحص" يف ةعزخ نبا هاور
() . ۶ ۱ 

 نع ةبيبح يبأ نب ليعامسإ نب ميهاربإ نع مرم يبأ نب (ديعس)

 . ۲۲۲ ح مدقت ةبيبح يبأ نبا (۱)

 نبا هركذو « ةبحص هل ليق « يندملا يراصنألا تماصلا نب تباث نب نمحرلا دبع (۲)

 ءافعضلا يف هركذو : تلق ( 475/١ بيرقتلا ) ق / نيعباتلا تاقث يف نابح

 . (۵۵/۲ نازيملا ) . هالوق طقاستف : يهذلا لاق (۰/۲)

 هنبال ةياورلاو ةبحصلا نإ : لیقو ۰ يباحص « نمحرلا دبع وبآ « تماصلا نب تباث (۳)

 . ( ١١٠١/١ بیرقتلا ١ ق / نهرلا دبع

 . (۲۷۱/۱) ریبکلا خیراتلا (4)

 ۲ ةمجرت ۱۱ ص يئاسنلل نیک ورتلاو ءافعضلا باتک رظناو « (۱۰/۱) بیذهتلا (5)

 لوقي هتعمس" : هيفو ۰ ۳۲ ةمجرت ۱۱۲ ص يطقرادلل نیکورتلاو ءافعضلاو

 . ١9 ةجرت ۱٩ص يلجعلل تاقثلا خيرات رظناو "كورتم

 باوصلا ىلع وهو « تبثآ ام باوصلاو "ديوس" لصألا يف عقو نیسوقلا نيب ام (")

۸ 



 ف ةجاجزلا حابصم ۰
 و هم

 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 . هب تباث نب نمحر لا دبع نب نمحرلا دبع

 نع نایفس نب بوقعي قيرط نم "ىربكلا هننس" يف يقهيبلا هاورو

 نب نمحرلا دبع نع ليعامسإ نب ميهاربإ نع سيوأ يبأ نب ليعامسإ
 باحصأ هاور سنآ ثيدح نم دهاش هلو « ؟)هف عضو هب نهرلا دبع

 (؟ةتسلا بتکلا

 ةعيزخ نبا .ط نم طقس دقو ۰۳۳۹/۱ ةعزخ نبا حیحصو « ب ۱۱۷ "ه" يف

 هيبأ نع ىور نم رظنا « نمحرلا دبع نب نمحرلا دبع يف لوألا "نمحرلا دبع" مسا

 . ۱۹۵ ةمجرت هدح نع

 ثيح يراخبلا كلذك ثيدحلا اذه فعض دقو ۱۰۸/۲ ةالصلا باتك : ىربكلا )١(

 ريبكلا خيراتلا ) . "هثيدح حصي ملو ... " : تباث نب نمحرلا دبع ةمجرت يف لاق

 . ( 1۹ ص ريغصلا ءافعضلاو ۰

 : هظفلو 447/١ رحلا ةدش يف بوثلا ىلع دوجسلا باب «ةالصلا باتك : يراخبلا (۲)

 ناكم يف رحلا ةدش نم بوثلا فرط اندحأ عضيف 48 يبلا عم يلصن انك »

 :دواد وبا و « ۰۳۳/۱ ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك : ملسم دنعو « « دوجسلا

 باوبآ : يذمرتلا و « ( ؛۳۰/۱) هبوث ىلع دجسي لجرلا باب «ةالصلا باتک

 (4۷۹/۲) دربلاو رحلا يف بوثلا ىلع دوجسلا يف ةصحرلا نم رکذ ام باب ةالصلا

 :ةحام نبا و « (۱۳۱/۱) بايثلا ىلع دوجسلا باب « حاتتفالا باتک : يئاسنلا و

 دربلاو رحلا يف بایثلا ىلع دوجسلا باب « اهیف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتک

. )۳۲۸/۱( 



 “1 اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتک

 ءاسنلل قيفصتلاو لاجرلل حیبستلا باب (55)

 نب ليعامسإ نع میلس نب یی انث دیعس نب ديوس انئدح (۳۷4)

 :رمع نبا لاق :لوقي ناك هنأ عفان نع هللا ديبع و (ةیمآ

 . حيبستلا يف لاجرللو قيفصتلا يف ءاسنلل كيو هللا لوسر صخر
 ثيدح نم امهريغو "نيحيحصلا "يف دهاش هلو . نسح دانسإ اذه

 بلاط يبأ نب يلعو رباج نع بابلا يقو « "دعس نب لهسو ةريره يبأ
 . ۰. رمع نباو ديعس يباو ° مع نباو ديعس ىبأ

 عبرأ ةنس تام « ةسداسلا نم « تبث ةقث « يومألا صاعلا نب ديعس نب ورمع نبا (۱)

 . ( 1۷/١ بيرقتلا ) عم اهلبق ليقو ةئامو نيعبرأو

 ۰۷۷/۳ ءاسنلل قيفصتلا باب «ةالصلا يف لمعلا باتك : يراخبلا يف امهاثيدح (۲)

 ثيدح ظفلو « « ءاسنلل قيفصتلاو « لاجرلل حيبستلا » : ةريره يبأ ثيدح ظفلو

 قالصلا باتك : يراخبلا ظفل لثع ةريره يبأ ثيدح ملسم جرخأو « هلثم لهس

 وبأ جرخأو ۰۳۱۸/۱ ةالصلا يف ءيش امهيان اذإ ةأرملا قيفصتو لحرلا حيبست باب

 جرخأو 208/١ ةالصلا يف قيفصتلا باب قالصلا باتك : يف امهيثيدح دواد

 ؛لاجرلل حيبستلا يف ءاج ام باب «ةالصلا باوبأ : ةريره يبأ ثيدح يذمرتلا

 ةماقإ باتك : ةحام نبا ًاضيأ امهيثيدح جرحأو ۲۰۵/۲ ءاسنلل قيفصتلاو

 (۳۲۹/۱-۳۳۰ ءاسنلل قيفصتلاو ةالصلا يف لاحرلل حيبستلا باب «ةالصلا

 قيفصتلاو تافتلالا باب « رفسلا يف ةالصلا رصق باتك : أطوملا يف لهس ثيدحو

 . ۱۱۳/۱ ةالصلا يف ةحاحلا دنع

 . 7١5/1١ يذمرتلا اذه ركذ (۳)



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 لاعنلا يف ةالصلا باب )٤۷(

 نامعنلا نع ةبعش نع ردنغ ان ةبيش يبأ نب ركب وبأ انئدح (۳۷۵)

 يلصي انايحأ سوأ يدح ناك :لاق "”سوأ يبأ نبا نع لاس نبا

 :لوقيو «هلعن هيطعأف ةالصلا يف وهو يلإ ريشيف

 . هيلعن يف يلصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا وسر تيأر
 هاور ورمع نب هللا دبع ثيدح نم دهاش هلو" "حیحص دانسا اذه

 . ( ۳٠٤/۲ بیرقتلا ) 4 م / ةعبارلا نم « ةقث « يفئاطلا (۱)

 يبأ نبا : رجح نبا لاق (سوأ يبأ نبا٠ ةجام نبا تاعبطو "هاو "ص" يف اذکم (۲)

 بيرقتلا ) . سوأ نب ورمع نبا وه لاقيو نمحرلا دبع همسا لاقي يفقثلا سوأ

 سوأ يبأ نب وه اسوأ نأل "سوأ يدح ناك " : هلوق اذه ىلع لكشيو ( 5

 فارشألا ةفحت يف ءاج اع انذح ول دري ال لاكشإلا اذهو « )87/١( ةباصالا رظنا

 نأ ىلإ هركذو ةالصلا يف . ق " :لاقف اذه ةحام نبا دنس يزلا قاس دقف ۲

 لاكشإ انه نكل " هدح نع سوأ نبا نبا نع لاس نب نامعنلا نع : لاق

 ضعب يف ءاج نكل هركذ نم دحأ ملف اذه " سوأ نبا نبا" وه نم وهو ًاضيأ
 دبع هل لاقي - ًالجر تعمس لاق ملاس نب نامعنلا نع ثيدحلا اذه ريغل ةياورلا

 دحآ ملو « 5 /۲ ةفحتلا يف يزملا اهركذ هدج نع هيبأ نع - سوأ هدح نهرلا

 - " سوا نبا نبا " مجرت نأ دعب يزملا لاقو « اذه نمحرلا دبع مجرت نم
 هنظأ : لاق - بابلا ثيدح هتمجرت يف قاسو سوأ يبأ نبا - ةرشابم هدعبو

 .. ملعأ هللاو هلبق يذلا

 . ثيدحلا يعبات يف مدقت ام اذه هلوق ىلع لكشي (۳)



 ef“ اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 دوعسم نب هللا دبع نع بابلا فو :يذمرتلا لاق )جام نباو دواد وبأ

 نب دادشو ثيرح نب ورمعو ورمع نب هللا دبعو ةبيبح يبأ نب هللا دبعو

 .مهنع هللا يضر  ةريره يبأو سوأو «سوأ

 يبأ نع ””ريهز انث مدآ نب یجب انث دمحم نب يلع انثدح (۳۷۲)

 :لاق “هللا دبع نع ةمقلع نع قاحسإ

 . نيفخلاو نيلعنلا يف يلصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيأر

 نبا وه ريهزو هرخآب طلتخا يعيبسلا قاحسإ وبأ هيف دانسإ اذه

 (”ةعرز وبأ هلاق هطالتخا يف هنع ىور جیدخ نب ةيواعم

 : هظفلو «( ۲۸ )٤۲۷/١« لعنلا يف ةالصلا باب قالصلا باتك : دواد وبأ (۱)

 باتك : ةجام نبا هجرحأو « « ًالعتنمو ًايفاح يلصي ## هللا لوسر تيأر لاق »

 . (۳۳۰/۱) لاعنلا يف ةالصلا باب « ةالصلا ةماقإ

 بقع )١60/7( لاعنلا يف ةالصلا يف ءاج ام باب «ةالصلا باوبأ : يذمرتلا (۲)

 يف ةالصلا باب « ةالصلا باتك : يف يراحبلا كلذك هج رخأ يذلا سنآ ثيدح

 يلصي هه يبنلا ناكأ كلام نب سنأ تلأس " : هظفلو (4۹6/۱) لاعنلا

 دجاسلا باتك : ملسم حيحص يق وهو « " معن :لاق ؟هيلعن يف

 . يراخبلا ظفل لثع (۳۹۱/۱) نيلعنلا يق ةالصلا زاوج باب « ةالصلا عضاومو

 يبأ نع هعامس نأ الإ تبث ةقث يیوکلا يفعجلا ةمليخ وبأ جيدخ نب ةيواعم نبا (۳)

 ‹ ةئامو نيعبسو عبرأ وأ ثالث وأ نيتنثا ةنس تام «ةعباسلا نم « ةرخآب قاحسإ

 . ( ٠٠١/١ بيرقتلا ) ع / ةئام ةنس هدلوم ناكو

 = )1470/١1( دنسلا يف ثيدحلا اذه دمحأ جرحأو « 45 ص حاضيإلاو دييقتلا :رظنا (5)

 با



 و
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 ةالصلا يف عوشخلا باب (۶۸)

 نع “ىج نب ةحلط انث ةبيش يبأ نب نامثع انئدح (۳۷۷)

 هللا لوسر لاق :لاق «رمع نبا نع ملاس نع يرهزلا نع"”سنوي
 :ملسو هيلع هللا ىلص

 .-ةالصلا يف نعي - عمتلت نأ ءامسلا ىلإ مكراصبأ اوعفرت ال

 هتاورو ريبكلا يق يناربطلا هاور . تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه

 ةالصو « هركذف هنم هعمسي ملو سيق نب ةمقلع نع قاحسإ يبأ نع ريهز قيرط نم ۳

 يف ملسمو يراخبلا دنع سنأ ثيدح نم مدقت تباث نيفخلاو نيلعنلا يف 4 يبلا

 باتك : يراخبلا حيحص يقو « نيلعنلاب قلعتي ام , ه ةيشاح )۳۷١( ثيدحلا
 هنع هللا يضر  ريرج ثيدح نم « (4۹4/۱) فافخلا يف ةالصلا باب ءةالصلا

 « ىلصف ماق مث هیفخ ىلع حسمو أضوت مث « لاب هللا دبع نب ريرج تيأر : هلوق

 نأل مهبجعي ناكف : ميهاربإ لاق ." اذه لثم عنص هي يبلا تیر " :لاقف ؟ لئسف

 يبنلا تأضو " : لاق ةبعش نب ةريغملا ثيدح نمو . ملسأ نم رخآ نم ناك اریرح

 ق س د م خ / ةعباسلا نم « مهي قودص « يراصنألا «يقرزلا نامعنلا نبا (۱)

 . ( ۳۸۰/۱ بیرقتلا )

 يف نأ الإ «ةقث « مال اهدعب ةيناتحتلا نوكسو ةزمهلا حتفب يليألا ديزي نب سنوي (۲)

 تام «ةعباسلا رابك نم « أطخ يرهزلا ريغ يفو « ًاليلق ًامهو يرهزلا نع هتياور

 بيرقتلا ) ع / نيتس ةنس :ليقو « حيحصلا ىلع ةئامو نيسمحو عست ةنس

.) 



 9۵ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 ¢ “ج ولا اذه نم !هحیحص" ق نابح نبا هاور اذک و حیحصلا هاور

 نم "هعماج" يف يذمرتلا هاورو رم نبا رباج ثيدح نم ملسم هاورو

 © أ
 سد

 حيحص : ينابلألا هححصو « ريغصلا عماجلا يف هل يطويسلا هازعو « (۲۸۷/۱۲) (۱)

 . )١٤٤/١( عماجلا

 . هحيحص نم عوبطلا ءزجلا يف هدحآ مل (۲)

 هظفلو (۳۲۱/۱) ةالصلا يف ءامسلا ىلإ رصبلا عفر نع يهنلا باب ةالصلا باتک (۳)
 : هدنع

 ال وأ ةالصلا يف ءامسلا ىلإ مهراصبأ نوعفری ماوقأ نيهتنيل : 48 هللا لوسر لاق »
 2 :لاق ك هللا لوسر نأ ةريره يبأ ثيدح نم انه هدنعو « مهيلإ عحرت

 نفطختل وأ ءامسلا ىلإ ةالصلا يف ءاعدلا دنع مهراصبأ مهعفر نع ماوقأ نيهتنيل

 . « مهراصبأ

 . يذمرتلا نم هناظم يف هدحأ مل (4)

 )١40/١( ةالصلا يف ءامسلا ىلإ رصبلا عفر نع يهنلا باب « حاتتفالا باتك (5)

 ءامسلا ىلإ رصبلا عفر باب ناذألا باتك : يراخبلا يف سنأ ثيدحو « ۱١۹ ٤ح

 مهراصبأ نوعفري ماوقأ لاب ام » : 6 يبلا لاق هدنع هظفلو (۲۳۳/۲) ةالصلا يف

 وأ كلذ نع نهتنيل : لاق ىح كلذ يف هلوق دتشاف « مهتالص يف ءامسلا ىلإ

 . « مهراصبأ نفطختل

 :هننس يف دواد وبأ هجرخأ  امهنع هللا يضر س سنأو ةرم نب رباج ثيدحو

 هننس يف يمرادلا دنع امهو « )011/١( ةالصلا يف رظنلا باب «ةالصلا باتك

(۲۹۸/۱) . 



 ها
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 دحاولا بوثلا يف ةالصلا باب (۶ )٩

 :لاق «هيبأ نع "”ناسيك نبا انث )ریثک

 بوث يف رصعلاو رهظلا يلصي ملسو هيلع هللا ىلص ينلا تيأر

 . هب اًبيلتم "”(دحاو)

 ورمع ثيدح نم "یرغصلا" يف ىئاسنلا هاور *)نسح دانسإ اذه

 *)وریغو ةملس نبا

 سابعلا نب دمحم نب ميهاربإ يعفاشلا قاحسإ وبأ انثدح (۳۷۹)

 .(۷۷/۲ بيرقتلا ) ق / ةعباسلا نم « هب سأب ال ن رمع : لاقيو «يكملا حلفا نبا (۱)

 . ( 455/١ بيرقتلا ) ق / ةثلاثلا نم ءروتسم «ناسيك نب نهرلا دبع (۲)

 يف كلذك هنأل تبثأو ب ١١9 "مه" و لصألا نم طقس نيسوقلا نيب ام (۳)

 . يقابلا دبع .ط ةحام نبا ننسو ۰۳۱۳/۱ ةبيش يبأ نبا فنصم

 ذإ ؛ رظن لحم وهو « ًاقلطم نابح نبا قيثوت دامتعا يف هجسهنم ىلع هنسح )٤(

 (85/1) تاقثلا يف نابح نبا هركذ نكل « رجح نبا لاق امك روتسم نمحرلا دبع

 . انه يريصوبلا هدمتعاف

 "مه" و لصألا يق عقوو « )۸۸/١( دحاولا بوثلا يف ةالصلا باب « ةلبقلا باتك (5)

 « يئاسنلا يف امك (ةملس يبأ نب رمع) وه امنإو فيحصت وهو ( ةملس نب ورمع)

 . هدعب ثيدحلاو « (۱۲۹/۸) فارشألا ةفحت رظناو



 oY" اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 ° ناكشم نب فورعم نع '”يموزخملا دابع دمحم نب ةلظنح نب دمحم انث

 :لاق «هيبأ نع ناسيك نب نمحرلا دبع نع
 . بوث يف ايلعلا رئبلاب يلصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر
 دنع ناسيكل سيلو «فيعض اذه ريرج نب ناسيك دانسإ :تلق

 هل سیلو ؟)دحاو ثيدح امهو هلبق يذلاو ثيدحلا اذه ىوس ةجام نبا

)6( 
 مهنم ءيش يف الو لوصألا ةسمخلا يف ءيش

 هنتمو هدانساب راشب نب دمحم نع "ةدنسم'" يف ةبيش يبأ نبا هاورو

 . ( ٠١١/۲ بيرقتلا ) ق / ةعساتلا نم « لوبقم « يكملا (۱)

 «قودص « ديلولا وبأ «ةبعكلا ناب «يكملا ةمجعملا نوكسو هلوأ مضب : ناكشم نبا (۲)

 نوتسو سم هلو « ةئامو نيتسو سم ةنس تام « ةعباسلا نم ءروهشم ئرقم

 . ( ۲٠٤/۲ بيرقتلا ) ق / ةنس

 . (۳۳۰/۸) فارشألا ةفحت : رظنا (۳)

 مهقافتا يفن ىلوألا ةلمجلاب ديري نأ الا رارکتلا هرهاظ "مهنم ءيش يف الو ": هلوق )٤(

 تسيل ةيناثلا ةلمجلاو « هل مهدحأ جارخإ يفن ةيناثلابو « هثيدح جارحإ ىلع ًاعيمج

 . ب ۱۱۹ ته یف

 نمحرلا دبعل نابح نبا ركذب كلذ للعو ثيدحلا اذه نيسحت . ب ١١9 "ه" يف

 عم قفتي ام اذهو « تاقثلا يف يموزخلا دمحم نب ةلظنح نب دمحمو « ناسيك نبا

 دانسالا اذه ثيدحلاو « هقيثوت يف نابح نبا فلاخي نأ لق ذإ ؛ يريصوبلا جهنم

 . فيعض كش ال

 .دوقفملا مكح يف دنسملا (5)
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 يبأ ثيدح نم ملسم يقو « رباح ثيدح نم "نیحیحصلا" يف هلصأو

 عوكألا نب ةملسو رباجو ةريره يبأ نع بابلا فو :لاق «حیحص نسح

 مأو ةشئاعو سابع نباو ناسيك و ديعس يبأو تماصلا نب ةدابعو سنأو

 ۳ ۳ . 8 ١
 ۰ ؟!مهنع هللا يضر يلع نب قلطو رامعو ئناه

 هظفلو )478/1١( ةالصلا يف افقلا ىلع رازإلا دقع باب « ةالصلا باتك : يراخبلا (۱)

 بوثلا يف ةالصلا باب يف انه جرخأو " بوث يف يلصي 886 يبلا تيأر " :هدنع

 هللا يضر  ةريره يبأو ةملس يبأ نب رمعو ئناه مأ : ثيداحأ هب ًافحتلم دحاولا

 دحاو بوث يف ةالصلا باب « ةالصلا باتك : ملسم دنع رباح ثيدحو  مهنع

 . ديعس يبأو ةملس يبأ نب رمعو ةريره يبأ نع بابلا فو « (۳۹۹/۱) هسبل ةفصو

 ىلع يلصي هتيأرف : لاق هيو يبلا ىلع لحد هنأ » : هدنع هظفلو ًابيرق هجیرخت مدقت (۲)

 . « هب ًاحشوتم دحاو بوث يف يلصي هتيأرو :لاق ؛هيلع دجسي ريصح

 ةدايز هيفو « )١57/57( دحاولا بوثلا يف ةالصلا يف ءاج ام باب «ةالصلا باوبأ (۳)

 تماصو .دیسآ يبأ نب ورمع انه يريصوبلا اهلقن يلا بابلا ثيداحأ يف

 .يراصنألا



 "9۹ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 نآرقلا دوجس ددع باب (۵۰)

 نهرلا دبع نب نامیلس ان )یی نب دمحم انئثدح (۳۸۰)

 نع 29ةويح نب ءاجر نب مصاع انث ؟)دئاف نب نامثع انث "”يقشمدلا

 ءادردلا مأ مع ئتثدح 2”رضاح نب ةديبع نب نمحرلا دبع نب يدهلا

 :لاق ءادردلا يبأ نع

 ةدجس ةرشع ىدحإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم تدجس

 مرمو ليئارسإ يبو لحنلاو دعرلاو فارعألا :ءيش لصفملا نم اهيف سيل
 ةدجسو ص یو ةدجسلاو لمنلا ةروس ناميلسو ناقرفلا ةدجسو جحلاو

 ميماوحلا

 يف دواد وب هاور ؟"دئاف نب نامثع فعضل ؛فيعض دانسإ اذه

 . ۷۵ ح مدقت « يلهذلا (۱)

 4 خ / نیتئامو نیئالثو ثالث ةنس تام « ةرشاعلا نم « ئطخي قودص « بویآ وبأ (۲)

 . ( ۳۲۷/۱۷ بیرقتلا )

 . ( ٠١/۲ بيرقتلا ) ق/ ةعساتلا نم « فيعض « يرصبلا ةبابل وبأ يشرقلا (۳)

 )٤( بیرقتلا ) ق ز د / ةنماثلا نم « مهي قودص « ييطسلفلا يدنكلا ۳۸۳/۱ ( .

 ق / ةسداسلا نم لوهجم « رذنم لاقيو « ةليقثلا نونلاو ءاهلا حتفب « دنهم لاقيو (5)

 دبعل ننسلا .طو "هاو لصألا يف "رضاحا فحصو « ( ۲۷۹/۲ بیرقتلا )

 ۰۲6/۸ فارشالا ةفحت :رظنا « تبثأ ام باوصلاو "رطاخ" ىلإ يمظعالاو يقابلا

 . ۳۲/۱۰ بیذهتلاو

 :اهدعب لاقو هل ثيداحأ رکذ مث "رظن هثیدح يف ": هيف يراحبلا لوق يهذلا رکذ (")

۷ 



 نبا نع عیک و نب نايفس نع اًرصتخم "عماجلا" ق يذمرتلاو (۱۳ هنر

 : ظفلب ءادردلا يبأ نع ءادردلا مأ نع يقشمدلا

 اهنم ةدجس ةرشع یدح) ملسو هيلع هللا یلص يبلا عم تدجس

 . بسح ("مجنلا يف يلا

 نع خاص نب هللا دبع نع نمحرلا دبع نب هللا دبع نع“ هاور مث

 نب رمع نع لاله يبأ نب ديعس نع ديزي نب دلاخ نع دعس نب ثلا
 نع ءادردلا يبأ نع ءادردلا مأ نع ربخي اربخم تعم :لاق يقشمدلا نايح

 نايفس ثيدح نم حصأ اذهو :(*لاق هوحن ملسو هيلع هللا ىلص يبلا

 . بهو نبا نع عیک و نبا

 رظن هيف لجر يراخبلا دنع نوكي نأ لقو « نامثع ثيداحألا هذه عضوب مهتملاو

 ١٠/۳-٠٥١(. نازيملا .٠ مهتم وهو الإ

 :مدقت امك بيرقتلا يق رجح نبا هنع لاق "يدهلا " نامثع ريغ ثيدحلا يقو : تلق

 . ظوفحم ريغ هثیدح ءادردلا مأ نع نمحرلا دبع نب دنهم : يليقعلا لاقو . لوهجم

 . (555/4 ءافعضلا )

 ةرشع ىدحإ ك يبلا نع ءادردلا بأ نع يور : دواد وبأ لاق ": هصنو ًاقيلعت (۱)

 ةدجس مكو دوجسلا باوبأ عيرفت باب « ةالصلا باتك : " هاو هدانسإو " ةدجس

 . ۱۲۰/۲ نآرقلا يق

 . (4۵۰۷/۲-15۸) نآرقلا دوجس يف ءاج ام باب « ةالصلا باوبأ (۲)

 . يذمرتلا يأ (۳)

 )٤( نآرقلا دوجس يف ءاج ام باب « ةالصلا باوبأ )15۸-45۷/۲( .



 ۹ اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 ديزو دوعسم نباو ةريره يبأو سابع نباو يلع نع بابلا يقو :لاق

 ثيدح ءادردلا يبأ ثيدح :يذمرتلا لاق «صاعلا نب ورمعو تباث نبا

 ("يقشمدلا رمع نع لاله يأ نب ديعس ثيدح نم الإ هفرعن ال بیرغ
 . یهتنا

 بهو نب هللا دبع نع ىي نب ةلمرح نع اضيأ ةجام نبا هاورو

 اوس يذمرتلا ةياورك

 . 40۷/۲-5۸) نآرقلا دوجس يف ءاج ام باب « ةالصلا باوبأ (۱)

 . (۳۳/۱) نآرقلا دوجس نع باب « اهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتك (۲)
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 رفسلا يف ةالصلا ريصقت باب (۵۱)

 نع “ديبز نع كيرش انث ةبيش يبأ نبا ركب وبآ انثدح (۳۸۱)

 :لاق رمع نع ىليل يبأ نبا نمحرلا دبع
 رصق ريغ ما ناتعکر ديعلاو ناتعكر ةعمطاو ناتعكر رفسلا ةالص

 . لسو هيلع هللا یلص دمحم ناسل ىلع

 ديزي انبأ رشب نب دمحم انث ريمت نب هللا دبع نب دمحم انثدح (۳۸۲)

 بعك نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع ديبز نع ””دعجلا يبأ نب دايز نبا
 :لاق رمع نع (*)ةرجع نبا ب۷

 ةقث «یفوکلا نمحرلا دبع وبأ يمايلا بعك نب ورمع نب ثراحلا نبا ارغصم« ةدحوع (۱)

 ع | اهدعب وأ ةئامو نيرشعو نیتنثا ةنس تام «ةسداسلا نم ءدباع تبث

 . ( ٠١۷/۱ بيرقتلا )

 هظفح ريغت اريثك ئطخي قودص :رجح نبا هيف لاق « يضاقلا كيرش هيف ثيدحلا (۲)
 دم دنع يروثلا نايفس هعبات نكل ( 701/١ بيرقتلا ) ةفوكلاب ءاضقلا يلو ذنم

 نب نمحرلا دبع ىلع ثيدحلا رادم نكل نیخیشلا طرش ىلع دمحأ دنسو « (۳۷/۱)

 ىلإ ليمي ءاملعلا ضعب نأ ريغ رمع نم هعاس يف فلتخم وهو رمع نع ىليل يبأ

 . هنم هعاس توبت

 لیلغلا ءاوراو ۰ ۲۹۰/۹-۲٠۲ بیذهتلاو « ۱۸۹/۲ ةيارلا بصن : رظنا

 . حیحص لصتم ثيدحلا نأ رهظی يذلاو ۰ (۱۰۰/۳)

 . (۳۹/۲ بیرقتلا ١ ق س خع / ةعباسلا نم « قودص يیوکلا يعجشألا (۲)

 )٤( رمعو نمحرلا دبع نيب  هنع هللا يضر  ةرجع نب بعک عقو دنسلا يف اذكه =



 “۳ اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 ىحضألاو رطفلاو ناتعكر ةعمحبا ةالصو ناتعكر رفسلا ةالص

 . ملسو هيلع هللا یلص دمحم ناسل ىلع رصق ريغ مامت ناتعکر

 نب دمحم نع عفار نب دمحم نع "ىربكلا" يف يئاسنلا هاور :تلق
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 نمحرلا دبع نع ديبز نع كيرش انث "هدنسم يف ديمح نب دبع هاورو
 . ؟)ینانلا نملا لثم )و رک لف رمع نع یلیل يبا نبا

 دايز نب دیزیو « ديبز نع كيرشو نايفس ةياور ضراعت يهو - هنع هللا يضر -

 نوكت وأ هنم قثوأ وه نم هتفلاخمل ةذاش هتياور نوكتف قودص انه امه فلاخملا

 رمع نع ةرم ثيدحلا ذحأ ىليل يبأ نبا نوكيف ديناسألا نم لصتا اميف ديزملا نم

 رصان خيشلا اذه ىلإ راشأ اذكه ةرمو اذكه ةرم ثدحي ناكف بعك نع ةرمو

 . هيحو وهو ۱۰7/۳(۰) ءاورإلا يف ينابلألا

 . ۱۰۱/۸) فارشألا ةفحت رظنا (۱)

 . ۲۹ ح ٩ص بختنلا (۲)

 . هلبق يذلا ثيدحلا یلعو هيلع ملكتي هنأل (۳۸۳) ثيدحلا اذه نتم يأ (۳)



 رفسلا يف عوطتلا باب (۵۲)
 :لاق دیز نب ةماسأ انث عیکو انث دالح نب ركب ويأ انثدح (۳۸۳)

 سلاج “قاي نب ملسم نب نسحلاو رفسلا يف ةحبسلا نع اسواط تلأس

 :لوقي سابع نبا عمس هنأ سوواط ئثدح :لاقف هدنع

 رفسلا ةالصو رضحلا ةالص ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ضرف

 .اهدعبو اهلبق رفسلا يف يلصن انكو اهدعبو اهلبق رضحلا يف يلصن انكف

 ظفحلا لهأ ةحرد نع ديز نب ةماسأ روصقب «نسح دانسالا اذه

 .تاقث دانسالا لاجر يقابو طبضلاو

 ديمح نب دبع هارو « ؟)هحولا اذه نم "هدنسم" يف دمحأ مامالا هاور
 نبا هاور امك هرکذف ديز نب ةماسأ انث ةدابع نب حور انث "هدنسم" يف

 نيسح نع ديز نب ةماسأ نع يعازوألا قيرط نم يقهيبلا هارو «ةحام
 . (*ةدایزب هب سوژاط نع ملسم نبا

 تامو «ةسماخلا نم «ةقث ,يكلا فاق هرخآو نونلا دیدشتو ةيناتحتلا حتفب : قانی (۱)

 . (۱۷۱/۱ بيرقتلا ١ ق س د م خ/ لیلقب ةئالا دعب

. (TY) 6( 

 هدنع ءاج ذإ الیلق ةجام نبا دنع امع فلتخي هظفلو « ۱۱۷2 ٠١ ص بحختنملا (۳)

 . رفسلا يف تعش نإ اهدعبو اهلبق لصف رضا يف اهدعبو اهلبق يلصت امك ..."

 . )٠١۸/۳( رفاسملا عوطت باب ةالصلا باتك (4)



 e“ اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 دمحأ نع ةريخألا ةلمجلا فلاخي ام "ىرغصلا" يف يئاسنلا ىور دقو

 نبا نع نمحرلا دبع نب ةربو انث ريهز نب ءالعلا انث ميعن وبأ انث یجب نبا

 :اعوفرم رمع

 . اهدعب الو اهلبق يلصي ال نيتعكر ىلع رفسلا يف ديزي ال ناك

 ۰۱6۵۹ 2« (۱۷۰/۱) رفسلا يف عوطتلا كرت باب رفسلا يف ةالصلا ريصقت باتك (۱)
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 ةالصلا كرت نم باب (۵۳)

 نب دیلولا انن يقشمدلا ميهاربإ نب نهرلا دبع انثدح (۳۸۶)

 نب سنأ نع يشاقرلا ديزي نع دعس نب ورمع نع يعازوألا انث ملسم
 :لاق ملسو هيلع هللا یلص يبلا نع كلام

 .كرشأ دقف اهكرت اذإف ةالصلا كرت الإ كرشلاو دبعلا نيب سيل

 . يشاقرلا نابأ نب ديزي فعضل ؛فيعض دانسإ اذه

 "هللا دبع نب رباج ثيدح نم ئطقرادلاو "ملسم حيحص" يف هلصأو

 يف نابح نباو "هدنسم" يف ده مامإلاو ةجام نباو يئاسنلاو يذمرتلا

 فو

It 1ثیدح نم "كر 5 ۱۳ ي مكاحلاو "رسا ٤ ۱ ةرادلاو  

 . (۷۰/۲ بيرقتلا ) ق س ز / ةسداسلا نم « ةقث « يماميلا وبآ يكدفلا (۱)

 (۸۸ /۱) ةالصلا كرت نم ىلع رفكلا مسا قالطإ نایب باب « ناعیالا باتك :ملسم (۲)

 : هظفلو

 .« ةالصلا كرت رفكلاو كرشلا نيبو لحرلا نيب نإ :لوقي نك يبلا تعم »

 ءاجرإلا در يف باب «ةنسلا باتك : دواد وبأ اضيأ هجرحأو (۵۳/۲) يطقرادلاو

 ۰0۱۳/۰) ةالصلا كرت يف ءاج ام باب «نامبإلا باتك :يذمرتلاو « (ه8/5)

 دمحأ مامإلاو « )514/١( ةالصلا كرات يف مكحلا باب « ةالصلا باتك : يئاسنلاو

 ۸۹۳ - م85 مقر ةالصلا ردق ميظعت يف يزورملاو «۳۷۰/۳) دنسملا يف

 تاجیرخت رظناو (۳۱۸/۳) دنسملا يف ىلعي وبأو « (۹/۳) هحيحص يف نابح نباو

 . هققحم ةيشاحلا يف یرحآ



 3Y اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتك

 نع قيقش نب هللا دبع قيرط نم اضيأ مكاحلا هاورو )"بیصخا نب ةديرب

 باحصأ نع قيقش نب هللا دبع نع اضيأ يذمرتلا هاورو ةرسیره يبأ

 . لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 )54/١( يئاسنلاو « بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه : لاقو )١50/0( يذمرتلا (۱)

 ةالصلا كرت نميف ءاح ام باب « اهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتك : ةحام نباو

 ‹ )٥۲/۲( ٰيطقاردلاو « ۱۰/۳) نابح نباو « (؟145/5) دمحأو ۰ )١/541(

 هحوب ةلع هل فرعت ال دانسإلا حيحص ثيدح اذه : لاقو « )٦/١-۷( مكاحلاو

 نب نيسحلاب ملسم جتحاو هيبأ نع ةديرب نب هللا دبعب اًعيمج اجتحا دقف هوجولا نم

 ًاعيمج امهطرش ىلع حيحص دهاش ثيدحلا اذهو ظفللا اذهب هاحرخی مو «دقاو

 هجيرخت تأيو « يريصوبلا هيلإ راشأ يذلا ةريره يبأ ثيدح ركذ مث يهذلا هقفاوو

 امهطرش ىلع حيحص دهاش ثيدحلا اذهو ": مكاحلا لوقب دارملا هنأ رهظيو

 رظنا . حلاص هدانسإو هيلع ملكتي مل :ةريره يبأ ثيدح دعب لاق يبهذلا نكل ؛"اعيمج

 . ۸۹6-۸۹۲ ح يزورملا هجرخأو )1/۱(  يبهذلا مالك

. ۷/۱ 5 

.) ۱4/۰( )5 
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 ةعمجا ضرف يف باب (۵ 4)
 يثدح “ركب نب دیلولا انث ريم نب هللا دبع نب دمحم انثدح (۳۸۵)

 نع بيسملا نب ديعس نع ديز نب يلع نع ””يودعلا دمحم نب هللا دبع
 :لاقف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر انبطح :لاق هللا دبع نب رباج

 ةحلاصلا لامعألاب اوردابو ءاوتومت نأ لبق هللا ىلإ اوبوت سانلا اهيأ اي

 ةرثكو هل مكركذ ةرثكب مكبر نيبو مكنيب يذلا اولصو « اولغشت نأ لبق

 دق هللا نأ اوملعاو «اوربحتو ءاورصنتو ءاوقزرت ةينالعلاو رسلا يف ةقدصلا
 يف ءاذه يرهش يف ءاذه يموي يف ءاذه يماقم يف ةعمجلا مكيلع ضرتفا

 مامإ هلو ,يدعب وأ «يتايح يف اهكرت نمف «ةمايقلا موي ىلإ اذه يماع

 هل كراب الو هلمش هللا عمج الف ءاهل ادوحج وأ ءامي افافختسا رئاج وأ لداع

 الو «هل موص الو « هل جح الو هل ةةكز الو هل ةالص الو الأ «هرمأ يف

 الحر ةأرما نمؤت ال الأ «هيلع هللا بات بات نمف «بوتي يح هل رب

 ناطلسب هرهقي نأ الإ ءانمؤم رحاف موی الو ءارحاهم يبارعأ می الو

 . هطوسو هفيس فاخي

 نب هللا دبعو «ناعدح نب ديز نب يلع فعضل ؛فیعض دانسإ اذه

 ق/ ةنماثلا نم « ثيدحلا نيل ؛ يفوكلا نون مث ميحلا حتفب بانج وبأ يميمتلا (۱)

 . ( ۳۳۲/۲ بيرقتلا )

 . ( 44۸/۱ بیرقتلا ) ق / ةعباسلا نم عضولاب عيكو هامر كورتم (۲)



 ۹ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتک

 )ی ودعلا دمحم

 نع :لاقف ريكب نب ديلولا نع دؤاد نب ىسوم هاور :يزملا لاق
 . لا دبع نب دمحم

 يناقلاطلا ىسيع نب ميهاربإ انئدح "هدنسم" يف ديمح نب دبع هاورو

 دانسالاب هرک ذف ديز نب يلع نع ناسح نب ةزمح نع ديلولا نب ةيقب انث
 . نتلاو

 نع يلع نب دمحم قیرط نم "هدنسم" يف يلصولا ىلعي وبأ هاورو

 :هیف لاقو «ةعمجلا موی هربنم ىلع وهو لاق هنأ الإ هب بیسلا نب دیعس

 يف يناربطلا هاور يردخلا ديعس يبأ ثیدح نم دهاش هلو. اورحوت
 © "طول"

 ةلع هيف و « هتمجرت ين امك عضولاب عیکو هامر كورتم :رجح نبا هيف لاق يودعلا (۱)

 . بانج وبآ ريكب نب دیلولا نيل يهو ةثلاث

 . )١187/7( فارشألا ةفحت (۲)

 . ۱۱۳۶2 ۲۱۲ ص بختنملا (۳)

 ملك ۰۳۸۱/۳) )£(

 هقرط جرخف ثيدحلا اذه ينابلألا انخیش ققح دقو )١9/5( دئاوزلا عمجم رظنا (5)

 فيعض هقرط لكب ثيدحلا اذه نإ " هلوق ةصالخو هتداعك داحأف ملكتو هدهاوشو

 فيعضو (00/7*) ءاورالا رظنا "فيعض كلذك يريصوبلا هركذ يذلا دهاشلاو

 . (۱۰ 4/5) عماجلا



 ب۸

 ةعمجا لضف باب (۵۵)

 ریهز ان ریکب يبأ نبا ىج انث ةبيش يبأ نبا ركب وبآ انئدح (۳۸۲)

 ديزي نب نمحرلا دبع نع ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع دمحم نبا
 ينلا لاق:لاق رذنملا دبع نب ةبابل يبأ نا ”يراصنألا

 :ملسو هيلع هللا ىلص
 نم هللا دنع مظعأ وهو هللا دنع اهمظعأو مايألا ديس ةعمجلا موي نإ

 هللا طبهأو مدآ هيف هللا قلح :لالخ سم هيفو رطفلا مويو ىحضألا موي

 دبعلا اهيف هللا لأسي ال ةعاس هيفو مدآ هللا فوت هيفو ضرألا ىلإ مدآ هيف

 برقم كلم نم ام ةعاسلا موقت هيفو اًمارح لأسي مل ام هاطعأ الإ ايش

 نم نقفشي نهو الإ رحب الو لابح الو حاير الو ضرأ الو ءامس الو

 . ةعمجلا موي

 يف ةبيش يبأ نبا ركب وبأو ده مامالا هاور .نسح دانسإ اذه

 ثيدح نم هضعب يذمرتلاو يئاسنلاو دؤاد وبأ یورو "اذکه امهيدنسم

 . "”ةريره يبأ

 « نيعباتلا تاقث يف نابح نبا هركذو « 8 يبلا ةايح يف دلو لاقي يندملا دمحم وبأ (۱)

 . ( 507/١ بيرقتلا ) 4 خب / نيعستو ثالث ةنس تام

 )٠١١/۲(. فنصلاو ۰ (۳۰/۳) دنسلا (۲)

 ۰( )1۳٤/١ ةعمجلا ةليلو ةعمجلا موي لضف باب «ةالصلا باتک : دواد وبأ (۲)

 :يذمرتلا و ۰ (۱۹۱/۱) ةعمجلا موي لضف رکذ باب « ةعمجلا باتک : يئاسنلاو



 كالا اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 ناملسو ةبابل بأ نع بابلا يقو :لاق ؛حیحص نسح :لاقو

 .سوآ نب سوأو ةدابع نب ديعسو رذ يبأو

 نع“ يلع نب نيسحلا انث ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح (۳۸۷)

 نب دادش نع “يناعنصلا ثعشألا يأ نع رباح نب ديزي نب نمحرلا دبع
£ 

 ةريره يبأ ثيدحو (۳۵۹/۲) ةعمجلا موي لضف يف ءاح ام باب «ةالصلا باوبأ

 (8/1١4؟) ةعمجلا موي يف يلا ةعاسلا باب «ةعمجلا باتك : يراخبلا اضيأ هجرحآ

 ٌدبع اهقفاوي ال ةعاس هيف :لاقف ةعمجلا موي ركذ 6 هللا لوسر نإ »:هظفلو

 هديب راشأو « هايإ هاطعأ الإ ىلاعت هللا لأسي يلصي مئاق وهو ملسم

 . « اهللقي

 )٥۸٥/۲(« ةعمجلا موي لضف باب « ةعمجلا باتك : هحيحص يف ملسم هحرخأو

 هيفو « مدآ قلح هيف « ةعمجلا موي سمشلا هيلع تعلط موي ريخ » : هدنع هظفلو

 ثيدحو « « ةعمجلا موي يف الإ ةعاسلا موقت الو اهنم جرخأ هيفو « ةنبا لحدأ

 .(55١/؟) عماجلا حيحص يف امك ينابلألا هنسح ةجام نبا

 )١( ابيرق هيلإ راشلا عضوملا يف يذمرتلا يأ .
 . ۱۹۱ ح مدقت « يفعجلا ديلولا نبا (۲)

 نب ليحارش نبا وهو « هيبأ دج ةدآ لاقيو «لادلا فيفختو دملاب ةدآ نب ليحارش (۳)

 . ( ۳٤۸/۱ بيرقتلا ١ 4 م خب / قشمد حتف دهش « ةيناثلا نم « ةقث بلک
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 (7ثيدحلا رکذف ةعمجلا موی مکمایآ لضفأ نم نإ

 اذهب ةبيش يبأ نب ركب يبأ نع زئانجلا يف جرخآو فنصلا لاق اذکه

 .""باوصلا وهو سوأ نب دادش لدب سوأ نب سوأ نع دانسإلا

 نم مكاحلاو نابح نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هجرحآ اذكو

 . ؟)یفعشبا يلع نب نيسحلا ثيدح

 : ثيدحلا مامت (۱)

 ناف هيف ةالصلا نم يلع اورثكأف « ةقعصلا هيفو «ةخفنلا هيفو « مدآ قلح هيف »

 كيلع انتالص ضرعت فيك هللا لوسر اي : لحر لاقف « يلع ةضورعم مكتالص

 داسجأ لكأت نإ ضرالا ىلع مّرح دق هللا نإ : لاقف « (تيلب يعي ) ؟ تمرأ دقو

 . « ءايبنألا

 . يقابلا دبع .ط ۱۰۸۰ ح (۳۰/۱ )

 مهولا اذه ىلع هبن دقو (۵۲4/۱) و هنفدو هتافو رکذ باب « زئانجلا : ننسلا (۲)

 . ۱۲/) 6۳/۲ ) ةفحتلا يف يزلل

 )5886/١(« ةعمجلا ةليلو ةعمجلا موي لضف باب «ةالصلا باتك :دواد وبأ (۳)

 يبأو ناملسو « ةبابل بأ نع بابلا ينو " : لاق ثيح جیرختلا يف ةراشإ يذمرتلاو

 موي لضف باب « ةعمجلا « ةالصلا باوبأ "سوأ نب سوأو ةدابع نب دعسو رذ

 85 يبلا ىلع ةالصلا راثكإ باب « ةعمجلا باتك : يئاسنلا و « (۳۰۹/۲) ةعمجلا

 مكاحلاو ۰۵۰ ح ۱1ص نآمظلا دراوم : نابح نباو « )١157/١( ةعمجلا موي

  » 0١عماجلا حيحص يف امك ينابلألا هححص ثيدحلاو ۲4/۲ .



 YY“ اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتك

 ةعمجلا موي لسغلا كرت يف باب )٥٦(

 انبأ نوراه نب ديزي انث يمضهجلا يلع نب رصن انثدح (۳۸۸)

 نع كلام نب سنآ نع يشاقرلا نابآ نب ديزي نع يكملا ملسم نب ليعامسإ
 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 u و ءم رم 00 3 ۰ ١(
 نمو « ةضيرفلا هنع ئرحت )تمعنو اهبف ةعمجلا موي أضوت نم

 . لضفأ لسغلاف لستغا

 . “”يشاقرلا ديزي فعضل ؛ فيعض دانسإ اذه

 هلثم ديزي نع عيبرلا نع "هدنسم" 5 يسلايطلا دواد وبأ هاور

۳ 
۶ ۰ 

 لیعام! نع ماشه نب يلع نع "هدنسم" يف عينم نب دمحأ هاورو

 :هرخآ يف لاقو هنتمو هدانساب هركذف ؟”يرسلا نع نسحلا نع ملسم نبا

 . ةنسلا نم وهو لضفأ لسغلاف

 حدملاب صوصخملا فذحف يه ةلصخملاو ةلعفلا تمعنو يأ : تمعنو اهبف )١(

 ةلعفلا وأ ةلصا هذهبف يأ : رمضم لعفب ةقلعتم "اهبف" : هلوق يف ءابلاو

 ذحأ ةنسلابف يأ ةنسلا ىلإ عحار وه : ليقو « لضفلا لاني ءوضولا نعي

 .كلذ رمضأف

 .(۸۳ /۰ ةياهنلا)

 . ( ۷4/۱ بیرقتلا ) يف رجح نبا هلاق « فيعض يكلا ملسم نب ليعامسإ اذکو (؟)

 . " ةضيرفلا هنع ئرحت " هلوق هدنع سیلو ۰ ۲۱۱۰۲۸۲ ص (۲)

 )٤( دوقفم دمحأ دنسمو « ةرمس نع نسل هلعلو "يرسلا " لصألا يف اذکه .



 يرهشلا ضوع.د قيقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز تكي

 نم ةعزح نباو دوراخبا نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هاورو
 “ةضيرفلا هنع یزحت :هلوق الإ بدنج نب ةرمس ثيدح

 نم رازبلا هاور اذكو « "”ةشئاع ثيدح نم دؤاد وبأ هاور اذكو

 (دیعس ىأو رباح ثيدح

 (۲۵۰/۱) ةعمجلا موي لسغلا كرت يف ةصحرلا باب «ةراهطلا باتك : دواد وبأ (۱)

 « )۳٠٦۹/۲( ةعمجلا موي ءوضولا يف ءاج ام باب ةالصلا باوبأ : يذمرتلاو

 )١57/١( ةعمجلا موي لسغلا كرت يف ةصخرلا باب « ةعمجلا باتك : يئاسنلا و

 (۱۲۸/۳) حيحصلا يف ةعزخ نباو ۲۸۵ ح ۱۰۷ ص دوراجلا نباو ء ۱۳۸۱ ح

 هنع يرصبلا نسحلا ةياور نم ةرمس ثيدحو « )57/1١"( يمرادلا كلذك هجرحأو

 باتك ةرمس نع نسحلا " : اذه هثيدح دعب يئاسنلا لاق . فالح هنم هعامس يفو

 متاح يبأ نبال ليسارملا رظناو " ةقيقعلا ثيدح الإ ةرمس نم نسحلا عمسي ملو

 . )١158/1( حيباصملا ةاكشم يف امك ينابلألاو يذمرتلا هنسح دقو « ۳۲-۳۳ ص

 تلاز اذإ ةعمجلا تقو باب «ةعمجلا باتك : يراخبلا يف وهو (۲۰۰/۱) (۲)

 ىلإ اوحار اذإ اوناكو « مهسفنأ ةنهم سانلا ناك ":هظفلو )۳۸٦/۲( سمشلا

 باتك : ملسم هحرخأو . " متلستغا ول : مهل ليقف مهتئيه يت اوحار ةعمجلا

 هب اورمأ ام نايبو لاحرلا نم غلاب لك ىلع ةعمجلا لسغ بوحو باب «ةعمجلا

(۵۸۱/۲) . 

 . ةرس ثیدح ظفل لثم هظفلو (۳۰۲/۱) راتسألا فشک (۳)



 Vo اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 ةعمجلا ىلإ ريجهتلا باب (۵۷)
 انئدح :الاق لهس يبأ نبا لهس و رامع نب ماشه انثدح (۳۸۹)

 نأ ةريره يبأ نع بيسملا نب ديعس نع يرهزلا نع ةنييع نبا نایفس
 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةكئالم دجسملا باوبأ نم باب لك ىلع ناك ةعمجلا موي ناك اذإ

 . *هلوطب ثيدحلا لوألاف لوألا مشزانم ردق ىلع سانلا نوبتكي

 .ةالصلا قحل ءيجي امنإف كلذ دعب ءاج نمف :هثيدح يف لهس داز

 . حيحص دانسإ اذه

 نايفس قيرط نم "ى ۰ ||" ق يئاسنلاو 1 ۱ 1 ق | هاور

 . "'لهس يبأ نبا لهس ةدايز الح هب

 "مه" يف دوجوملا وهو بسانملا وه تبثأ امو "ةالصلا ىلإ " لصألا يف ءاج )١(
 . ةحام نبا نئسل يقابلا دبع .ط و

 ىلإ رجهملاف « ةبطخلا اوعمتساو فحصلا اووط مامإلا جرح اذإف » : ثيدحلا مامت (۲)

 « شبك يدهمك هيلي يذلا مث « ةرقب يدهمك هيلي يذلا مث «ةندب يدهملاك ةالصلا
 ۳۷/۱ ةحام نبا ننس ) . لهس ةدايز ركذ مث (ةضيبلاو ةحاحدلا ركذ يح )

 .( ۱۰۹۲ ح

 لضف باب « ةعمجلا باتک : يريصوبلا هيلإ راشأ ام اهنم قرط نم ملسم دنع (۳)
 باب لک ىلع ناك ةعمجلا موی ناك اذإ » : هظفلو ۰۸۷/۲ ةعمجلا موی ریجهتلا

 فحصلا اووط مامالا سلج اذإف «لوألاف لوألا نوبتکی ةكئالم دحسلا باوبأ نم

 يدهي يذلاك مث ةندبلا يدهي يذلا لثمک رجهلا لثمو رک ذلا نوعمتسی اوژاحو

3۹ 



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۲

 دژاد وبأو "یربکلا و "یرغصلا يق يئاسكلاو ناخيشلا هاورو

 ردق اورکذی ملو ةدايزلا اورکذی ملف ةريره يبأ قیرط نم يذمرتلاو
 ۱ ()مطزانم

 ةداتق نع (ریشب نب دیعس نع عيكو انث بيركوبأ انثدح (۳۲۹۰)

 :بدنج نب ةرم” نع نسحلا نع

 ريكبتلا مث ةعمجلا لثم برض ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 . ةحاحدلا ركذ يح ةاشلا رحانك ةرقبلا رحانك ةندبلا رحانك

 تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه

 يدهي يذلاك مث تحاحدلا يدهي يذلاك مث شبکلا يدهي يذلاك مث قرقب

 )١177/1(. ةعمجلا ىلإ ريكبتلا باب « ةعمجلا باتك : يئاسنلا يقو « « ةضيبلا

 موي لستغا نم » : هظفلو (777/7) ةعمجلا لضف باب « ةعمجلا باتك : يراخبلا (۱)

 امنأكف ةيناثلا ةعاسلا يف حار نمو «ةندب برق امتأكف حار مث « ةبانبا لسغ ةعمجلا

 يف حار نمو «نرقأ ًاشبك برق امنأكف ةثلاثلا ةعاسلا يف حار نمو « ةرقب برق

 «ةضيب برق امنأكف ةسماخلا ةعاسلا يف حار نمو ةحاحد برق امنأكف ةعبارلا ةعاسلا

 ةعمجلا موي لسغلا يف باب «ةراهطلا باتك : دواد وبأ و )١54/١( ةعمجلا

 (۲۷۲/۲) ةعمجلا ىلإ ريكبتلا يف ءاج ام باب «ةالصلا باوبأ :يذمرتلاو (۲۶۹/۱)

 عست وأ نامث ةنس تام ةنماثلا نم « فيعض « طساو وأ ةرصبلا نم هلصأ « يماشلا (۲)

 . ( ۲۹۲/۱ بيرقتلا ) 4 / ةئامو نیتسو

 . رجح نبا هلاق امك « فيعض « ريشب نب ديعس (؟)



 VY اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 هدانساب هرکذف بيرك وبآ انث "هدنسم" يف يلصولا ىلعي وبأ هاور

 . ءاوس هنتمو

 "ىرغصلا" يف يئاسنلا هاور ةريره يبأ ثيدح نم دهاش هلو

 هللا دبع نع بابلا يقو :لاق ,حیحص نسح :لاقو "عماجلا" يف يذمرتلاو

 . ةرمسو رمع نبا

 دبع نب دیما دبع انن "'”يصمحلا ديبع نب ريثك انثدح (۳۹۱)

 عم تحرح :لاق ةمقلع نع ميهاربإ نع شمعألا نع رمعم نع "!زیزعلا
 ةعبرأ عبار امو ةعبرأ عبار :لاقف هوقبس دق ةثالث دجوف ةعمجلا ىلإ هللا دبع

 :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم ينإ ديعبب

 ةعمجلا ىلإ مهحاور ردق ىلع ةمايقلا موي هللا نم نوسلجي سانلا نإ

 .ثلاثلاو يناثلاو لوألا

 . ديعبب ةعبرأ عبار امو ةعبرأ عبار :لاق مث

 داور يبأ نب زيزعلا دبع نبا وه اذه دیحبا دبع .لاقم هيف دانسإ اذه

 (0-هريغب انورقم هل جرخأ امنإف "هحیحص" يف ملسم هل جرحأ ناو -

 . هلبق ثيدحلا رظناو « نيحيحصلا يف وه لب )١(
 نيتئامو نيسمخلا دودح يف تام « ةرشاعلا نم « ةقث « یرقلا ءاذحلا نسحلا وبأ (۲)

 . ( ۱۳۲/۲ بيرقتلا) ق س د |

 ةنس تام « ةعساتلا نم . كورتم :لاقف نابح نبا طرفأ انجرم ناكو ىطخي قودص (۳)

 . ( ٥۱۷/١ بيرقتلا) 4 م / نیتئامو تس

 )٤( لامكلا بيذ يف هتجرت  يزلا هركذ )۸۵۰/۲( .



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 نيعم نباو دمحأ روهمجلا هقثو نکل هيلإ ةيعاد ءاجرالا دیدش ناك دقف

 لاجر يقابو نابح نبا هفعص و متاح وبا هنيلو «يئاسنلاو دواد وباو دام ۰ ا ا ر .A ا

 . نسح دانسالاف تاقث دانسالا

 . )نسح دانساب هجولا اذه نم مصاع يبأ نبا هاور

 ليدعتلاو حرجسلاو ۰ ۳۸۱/۰ بیذهتل ًاحرحو ًاليدعت هيف لیق ام رظنا (۱)

 . ۱۹۸۲/۰ ءافعضلا يف لماكلاو ۰ ۱۰۰/۲ نيحورجملاو ۲

 . هيلع فقأ مو هل ةعمجلا باتك يف هلعل (۲)

. 5۹۱ /۱۰( 6 



 ۷۹ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 ةعمجلا موی ةنيزلا باب (۵۸)

 “هز نع 27 ةملس يبأ نب ورمع انث یی نب دمحم انئدح (۳۹۲)

 هيلع هللا ىلص يبلا نأ ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع

 لوسر لاقف )رامنلا بايث مهيلع ىأرف ةعمجلا موي سانلا بطح ملسو

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ىوس ؟(هتعمجل) نيبوث ذختي نأ ةعس دحو نإ مكدحأ ىلع ام

 .تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه

 .)مالس نب هللا دبع ثيدح نم ظفللا اذمب هننس يف دواد وبأ هاور

 )١( ح يف مدقت « يسينتلا ۱۳۳ .

 . ۱۳۳ ح مدقت يميمتلا دمحم نبا (۲)

 . بارعألا رزآم نم ةططخم ةلمش لك :رامنلاو فرم عمج (۲)
 .(5 766-5 ناسللا )

 ننس يف تبثأ دقو هتابثإ بابلل بسانلاو "هاو لصألا نم طقس نيسوقلا نيب ام (5)
 . ٠١95 ح يقابلا دبع .ط و ةيروميتلا « ةحام نبا

 مكدحأ ىلع ام » : هدنع هظفلو )16۰/۱(  ةعمجلل سبللا باب « ةالصلا باتك (5)

 يبوث ىوس ةعمجلا مويل نيبوث ذختي نأ متدجو نإ مكدحأ ىلع ام وأ دحو نإ

 يف امك ينابلألا هححصو <« ١٠١90 ح | ًاضيأ ةجام نبا دنع وهو « « هتنهم

 لالحلا ثيداحأ جيرخت يف مارملا ةياغو ( ۱۸۷ - )١47/5 عماجلا حيحص
 . 7 ح مارحلاو

 ب4



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز يف ةجاجزلا حابصم ۰ 4

 ةعمجا لسغ باب (89)

 انثدح :الاق “دمحم نب ةرثوحو لهس يبأ نبا لهس انثدح )4(

 نع هيبأ نع يربقلا ایعس نع نالجع نبا نع ناطقلا ديعس نب یی

 سبلو هروهط نسحأف رهطتو هلسغ نسحأف ةعمجلا موي لستغا نم

 ملو ةعمجلا ىتأ مث هلهآ بيط نم هل هللا بتك ام سمو هبايث نسحأ نم

 . ىرخألا ةعمجلا نيبو هنيب ام هل رفغ نينثا نيب قّرفي ملو غلي

 . تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه

 (4)وي لیعس نب یجب نع ۲ هدنسمآ ق يسلايطلا دواد وبآ هاور

 « قارولا يرصبلا رهزألا وبأ ةحوتفم ةثلثم « اهدعب واولا نوکسو هلوأ حتفب ةرثوح (۱)

 بیرقتلا ) ق / نیتئامو نيسمحو تس ةنس تام « ةرشاعلا راغص نم ۰ قودص

۷/۱( . 

 . ۲۰۷ ح مدقت « يربقلا ناسيك (۲)

 ؛نابح نيا هقثوو « هتبحص يف فلتخم « يدلل يراصنألا  ةمجعلا رسکب مادخ نبا (۳)

 يراحبلا يف هل سيل ": ًاضيأ رجح نبا لاق (40۹/۱ بيرقتلا) ق خ / ةرحلاب لتق

 - بابلا ثیدح جیرخت رخآ يف يريصوبلا هيلإ راشآ ام يأ - ثیدحا اذه ريغ

 متاح يبأل هازعو ةدنم نبا اذک و ةباحصلا يف دعس نبا هرکذ دقو ليلح يعبات وهو

 .(۳۷۱/۲) حتفلا " ًايعبات هنوک حجر مث

 ) )۶ص ٦٤ ¬ ۲۵ .



 A1“ اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 . هب دیعس نب ی نع "هدنسم' ددسم هاور اذک و

 هیفو هب رذ يأ نع ةعيدو نب هللا دبع قیرط نم يديمحلا هاورو

 . )مایآ ةثالث ةدايز

 )5 ۱ ۱ هم
 ۱ هب دیعس نب یی نع رادنب نع هحيحص يف ةميرخ نبا هاورو

 ییی انث ءمصألا بوقعي نب دمحم نع "كردتسملا" يف مكاحلا هاورو

 هنتمو هدانسإب هركذف ديعس نب یی ان دلسم انن ىحي نب دمحم نبا

: 1 ۲ 5 ۱ 3 
 (هاجرخي ملو ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو

 “تاعباتملا يف هل ىور

 ثيدح نم يذمرتلاو دؤاد يبأو "ملسم حیحص" يق ثيدحلا لصأو

 . نی امك مكاحلا هاور هقيرط نمو «دوقفم ددسم دنسم (۱)

 . تأيس امك ملسم يف كلذك ةدوحوم ةدايزلاو ۰۱۳۸ ح (۷/۱) دنسملا (۲)

 . (۱۳۱/۳) حيحصلا (۳)

 . (۲۹۰/۱) كردتسلا (4)

 :هلوق (۱۲۲/۳) لامکلا بیذق يف نالجع نب دمحم ةجرت يف دوجولا (ه)

 هریغو مامالا فلح ةءارقلا يف هل یورو ۰ حیحصلا يف يراخبلا هب دهشتسا "

 جتحي لو تاعباتلا يف ملسم هل جرح امنإ : رجح نبا لاق نکل " نوقابلا هل یورو

 . رجح نباو يريصوبلا مالک قفتاف (۳4۱/۹ بیذهتلا ) . هب



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز يف ةجاجزلا حابصم ۲

 نب سوآ ثيدح نم يئاسنلاو يذمرتلا و دواد يبأ فو « "
 ۶ 1١

 ”ةريره يا

 “ناملس ثيدح نم یئاسنلاو يراخبلا فو « سوأ

 (0۸۸/۲) ةبطخلا يف تصنأو عمتسا نم لضف باب « ةعمحلا باتك : ملسم (۱)
 : هدنع هظفلو

 ةعمجلا نيب ام هل رفغ تصنأو عمتساف ةعمجلا ىتأ مث ءوضولا نسحأف أضوت نم »

 . « اغل دقف ىصحلا سم نمو « مايأ ةثالث ةدايزو

 باوبآ : يذمرتلا و )1۳7/۱(  ةعمجلا لضف باب ةالصلا باتک : دواد وبأ

 اذه " :يذمرتلا لاقو (۳۷۱/۲) ةعمجلا موي ءوضولا يف ءاج ام باب قالصلا

 ۰۲۳۶4 ۳۱۲ ص دنسلا يف يسلايطلا دنع كلذك وهو " حیحص نسح ثيدح

 . (۲۸۳/۱) مکاخاو (۳۸۲/۲) حیحصلا يف نابح نباو

 : يذمرتلا و (۲47/۱) ةعمجلا موی لسغلا يف باب «ةالصلا باتک : دواد وبأ (۲)

 ۳۰۸ = ۳۹۷/۲) ةعمجلا موي لسغلا لضف يف ءاح ام باب «ةالصلا باوبأ

 نبا هحرحأو ۰ (۱۲۳/۱) ةعمجلا ىلإ يشلا لضف باب « ةعمجلا باتک : يئاسنلا و

 . (۲۸۱/۱) مكاحلاو (۱۲۸/۳) ةعزخ نباو ۱۰۸۷ ح ةجام

 : هدنع هظفلو« (۳۷۰/۲) ةعمجلل نهدلا باب «ةعمجلا باتک : يراخبلا (۳)

 وأ هنهد نم نهدیو « رهط نم عاطتسا ام رهطتیو ةعمجلا موي لحجر لستخی ال »

 تصنی مث هل بتک ام يلصي مث «نينثا نيب قرفی الف جرخي مث «هتیب بیط نم سعی

 .« ىرخألا ةعمجلا نيبو هنیب ام هل رفغ الا يامالا ملكت اذإ

 (۱:۵/۱) ةعمحبا موی وغللا كرتو تاصنالا لضف باب «ةعمجلا باتک : يئاسنلا و

 يف امك ينابلألا هححص انه بابلا يف ةجام نبا هقاس يذلا رذ بأ ثیدحوء

 مالکلا رجح نبا داجأ ثيح <« (۲۷۰/۲) حتفلا رظناو ۰ (۲۵۱/۵) عماجلا حيحص

 . هيف عقاولا فالتخالاو ثيدحلا اذه قرط ىلع



 A۳ اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 نع"بارغ نب يلع انث “يطساولا دلاخ نب رامع انثدح (۳۹۶)

 سابع نبا نع “”قابسلا نب ديبع نع يرهزلا نع“ ”رضحألا يبأ نب حلاص
 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق

 لستغیلف ةعمجلا ىلإ ءاج نمف نیملسملل هللا هلعج ديع موی اذه نإ

 . كاوسلاب مكيلعو هنم سميلف بيط ناك نإ

 لاجر يقابو روهمجلا هنيل رضخألا يبأ نبا خاص هيف دانسإ اذه

 . تاقث دانسإلا

 . ؟هنسحو "بيغرتلا" باتك يف ظفاحلا يرذنلا ميظعلا دبع هاور

 :اعوفرم بزاع نب ءاربلا ثيدح نم "هعماج" يف يذمرتلا هاورو

 بيط نم مهدحأ سميلو ةعمجلا موي اولستغي نأ نيملسملا ىلع قح

 . ؟)نسح ثيدح :لاقو .بيط هل ءاملاف دجي مل ناف هلهأ

 /نيتئامو نيتس ةنس تام «ةرشاعلا راغص نم «ةقث «ليعامسإ وبأ وأ لضفلا وبأ رامتلا (۱)

 . ( 4۷/۲ بيرقتلا) ق س

 نابح نبا طرفأو « عيشتيو سلدي ناكو قودص «يضاقلا «يثوكلا مهالوم يرازفلا (۲)
 . (4۲/۲ بيرقتلا ١ ق س /ةئامو نينامتو عبرأ ةنس تام «ةنماثلا نم «هفيعضت يف

 تام «ةعباسلا نم «هب ربتعي فيعض «ةرصبلا لزن كلملا دبع نب ماشه یوم يماميلا (۳)

 . ( ۳۸١/١ بيرقتلا ) 4 د / ةئامو نيعبرألا دعب

 ع | ةثلاثلا نم « ةقث « ديعس وبأ « يفقثلا يندملا « ةديدش ةدحومو ةلمهمب قابسلا (4)

 . ( ٥٤۳/١ بيرقتلا )

. )4۹۸/۱( )5( 

 .(4۰۸- 4۰۷/۲) ةعمجلا موي بيطلاو كاوسلا يف ءاج ام باب « ةالصلا باوبأ (")

۱۷۰ 
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 )0( 7 یو ۱

 ثیدحو ۰۱۳۷ ح )١37/١( ةعمجلا موی كاوسلاب رمألا باب ةعمجلا باتک )١(

 (۲۶/۲) ةعمجلل بیطلا باب « ةعمجلا باتک : يراخبلا هجرخأ دیعس يأ

 ابيط سمي نآو نتسی نأو ملتحم لک ىلع بجاو ةعمجلا موي لسغلا " هدنع هظفلو

 موی كاوسلا و بیطلا باب « ةعمجلا باتک : حیحصلا يق ملسم دنعو..." دحج و نإ

 ةعمجلا موي لسغلا يف باب .ةراهطلا باتک : دواد وبأ و « 6۸۱/۲) ةعمجلا

 ۳۸۳/۲(۰) حیحصلا يف نابح نباو ۰ (۱۲۳/۳) ةعزخ نباو 0۲۱-۲ ۵/۱)

 يف امك ينابلألا هححص سابع نبا ثیدحو ۰ ۲۲۱2 ۰۲۹6 ص يسلايطلاو

 )١159/7(. عماجلا حيحص



 A“ اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 ةعمجا تقو يف ءاج ام باب (۰)

 :)هدح نع هيبأ نع يبأ يثدح ملسو هيلع هللا یلص يبلا نذوم دعس

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر دهع ىلع ةعمجلا موي نذؤي ناك هنأ

 . “كارشلا لثم ءيفلا ناك اذإ

 .ىهتنا 27 "هيبأ لاح الو هلاح فرعي ال" :ناطقلا نبا لاقف

 ؛حیحص نسح :لاقو يذمرتلا هاور سنآ ثیدح نم دهاش هل و

5 5 5 3 3 

 . "رب بزلاو رباجو عوكألا نب ةملس نع بابلا يقو :لاق

 نع ديمح انث ناميلس نب رمتعملا انث ةدبع نب دمحأ انثدح )۳۹١(

 :لاق سنأ

 . ۲۰۶ ح دانسالا اذه مدقت (۱)

 ىعم ىلع سيل انهاه هردقو اههجو ىلع نوكت يلا لعنلا رويس دحأ كارشلا (؟)

 ةكمب ذئنیح ناكو لظلا نم ىري ام لقأب الإ نيبي ال سمشلا لاوز نكلو « ديدحتلا
 .( ٤٦۸7 11۷/۲ ةياهنلا ) . ردقلا اذه

 . دانسإلا اذه مدقتو )4۷۹/۳(  بيذهتلا يف رجح نبا هركذ (۳)

 دنع وهو ۰ (۳۷۸- ۳۷۷/۲) ةعمجلا تقو يف ءاج ام باب «ةالصلا باوبأ )٤(

 :هظفلو (۳۸۲/۲) سمشلا تلاز اذإ ةعمجلا تقو باب « ةعمجلا باتك : يراخبلا

 باتك : دؤاد يبأو «  سمشلا ليمت نيح ةعمجلا يلصي ناك هك يبلا نأ «

 . )٠٠٤/١( ةعمجلا تقو يف باب «ةالصلا
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 ۰ تاقث هلاجر حیحص دانسإ اذه

 يذمرتلاو"هننس" يف دواد وبأو "هحيحص" يف ملسمو يراحبلا هاور
 : ظفلب اعوفرم دعس نب لهس ثيدح نم "عماجلا" يف

 . (7ةعمجلا دعب ىدغتنو ليقن انك

 . ىهتنا . "”حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاق

 3 يئاسنلا هاور هللا دبع نب رباح ثيدح نم دهاش هلو

 )"ی ۲ زن"

 ضرألا يف اورشتناف اللصلا تيضق اذإف ل : ىلاعت هللا لوق باب « ةعمجلا باتک (۱)

 نيح ةعمجلا ةالص باب « ةعمجلا باتك :ملسمو « (4۲۷/۲) €© هللا لضف نم اوغتباو

 ةعمجلا تقو يف باب «ةالصلا باتك : دواد وبأ و « (088/5) سمشلا لوزت

 . 685/1١

 . اذه لبق ثيدحلا يف هجيرخت مدقتلا سنأ ثيدح يف هلاق (۲)

 « ةعمجلا باتك : ملسم يق وهو « )١514/١( ةعمجلا تقو باب «ةعمجلا باتك (۳)

 رباج لأس هنا " : هدنع هظفلو « (088/7) سمشلا لوزت نيح ةعمجلا ةالص باب

 مث يلصي ناك " : لاق ؟ ةعمجلا يلصي 8 هللا لوسر نوكي ىم هللا دبع نبا

 ينعي سمشلا لورت نيح " : هثیدح يف هللا دبع داز " اهحيرتف انلامج ىلإ بهذن

 . " حضاونلا



 TAY اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 ةعمجلا موي ةبطخلا باب 51١١

 رامع نب دعس نب نمحرلا دبع انث رامع نب ماشه انثدح (۳۹۷)

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ هدج نع هيبأ نع يبأ یئدح دعس نبا

 ةعمجلا ف بطخ اذإو «سوق ىلع بطخ برحلا يف بطح اذإ ناك

 . اصع ىلع بطخ
 مالكلا مدقت دقو ءافعض هقوف نمف نهرلا دبع «فيعض دانسإ اذه

 . ةرم ريغ هيلع

 .هب دعس نب رامع قيرط نم "كردتسلا يف مكاحلا هاور

 . “ةحام نبا قيرط نم يقهيبلا هاورو

 نزح نب مكحلا ثيدح نم "هننس" يف دواد وبأ هاور دهاش هلو

 :اعوفرم

 .سوق وأ اصع ىلع ةعمحبا موی بطح هنأ

 ."'كشلا ىلع عقو اذکه

 شمعألا نع “ةينغ يبأ نبا انث ةبيش يبأ نبا ركب وبأ انئدح (۳۹۸)

 سوق وأ ىصع ىلع دمستعی مامإلا باب « ةعمجلا باتك « يقهيبلا ننس (۱)
 . كردتسملا نم هناظم يق هدحأ ملو « )۲٠٠٦/۳( بطح اذإ امههبشأ ام وأ

 نابلألا هنسح دقو « 158/١( ) سوق ىلع بطخي لجرلا باب « ةالصلا باتك (۲)
 )۹٤/۲(. ريبحلا صيخلتلا رظناو )۷۸/۳(  ءاورإلا يف امك

 نب كلملا دبع نب ىج «ةيناتحتلا ديدشتو نونلا رسكو ةمجعلا حتفب :ةينغ يبأ نبا (۳)

 ب۷ ۰
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 هللا یلص هللا لوسر ناکآ :لئس هنأ هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع

 :لاق ؟ ادعاق وأ امئاق بطخي ملسو هيلع
 . 4 امئاق كوكرتو ) :أرقت ام وأ £ سم ۶ 7 5 ١

 ((هدحو ةبيش يبأ نبا الإ هب ثدحي ال «بيرغ :هللا دبع وبآ لاق)

 . تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه

 :لاقو "عماجلا" ق يذمرتلا هاور رمع نبا ثيدح نم دهاش هلو

 رباجو هللا دبع نب رباجو سابع نبا نع بابلا فو :لاق ,حیحص نسح
 ىهتنا )و رس نبا

 نينامثو عضب ةنس تام «ةعساتلا رابک نم .دارفآ هل قودص «ینوکلا يعازخلا ديمح

 ( ٠٣۳/۲ بیرقتلا ) ق س ت دم م خ | ةئامو

 ۱ : ةيالا ةعمجلا ةروس (۱)

 ةحام نبا ننس يف دوجوم وهو "ها و لصألا نم طقس نیسوقلا نيب ام (۲)

 ۱۰۵/۷ فارشألا ةفحت و ۰۱۱۰۸ ح

 ثیدحو ( ۳۸۱ ۰۳۸۰/۲) نيتبطخلا نيب سولجلا يف ءاج ام باب ن ةالصلا باوبأ (۳)

 هظفلو ((4۰۱/۷) ًامئاق ةبطخلا باب « ةعمجلا باتک : يراخبلا هجرحآ رمع نبا

 ‹ « نآلا نولعفت امك موقی مث « دعقی مث ًامئاق بطخي ## يبلا ناك » : هدنع

 نم امهیف امو ةالصلا لبق نيتبطخلا رکذ باب « ةعمجلا باتک : ملسم هحرخأو

 ًامئاق ةبطخلا باب <« ةالصلا باتک : دؤاد وبأو ۰ (085/5) ةسلجلا

 نيتبطخلا نيب لصفلا باب « ةعمجلا باتك : يئاسنلا و ؛.(551/1)

 . (۱۷/۱) سولجلاب



 ۸۹ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتک

 . )ةرجع نب بعک ثیدح نم ىرغصلا يف يئاسنلا هاورو

 نع ةعيه نبا انث دلاخ نب ورمع انث ییی نب دمحم انثدح (۳۹۹)

 نأ هللا دبع نب رباج نع ردكنملا نب دمحم نع (")رجاهم نب ديز نب دمحم

 :ملسو هيلع هللا یلص يبلا

 . مّلس ربنملا دعص اذإ ناك

 ديبع قيرط نم مكاحلا هاور ةعيم نبا فعضل ؛فيعض دانسإ اذه

 :مكاحلا لاق هرکذف دلاخ نب ورمع انث :الاق ناحلم نباو كيرش نبا

 نم اضيأ مكاحلا هاورو .مكاحلا نع يقهيبلا هاورو .ةعيف نبا هب درفت

 هاور مكاحلا قيرط نمو هب دلاخ نب ورمع نع ميهاربإ نب دمحأ قيرط
 . ؟اضیآ يقهيبلا

  (1)وهو « ( 0 يو مامإلا م ١( ةبطخلا ف مامالا مايق باب «ةعمجلا باتك ١١/1514 ١٠١١ ( ‹ دنع :

 هلوکرتو اهيلإ اوضفنا اووةراح اوأر اذإو 3 : ىلاعت هلوق باب « ةعمجلا باتك قائما 

 )  ۰.)0۹۱/۲لحخد : لاق ةرجع نب بعك نع « ةديبع يبأ نع " :ملسم ظفلو

 ثيبخلا اذه ىلإ اورظنا : لاقف ادعاق بطخي مكحلا مأ نب نهرلا دبعو دجسلا

 امئاق كوكرتو اهيلإ اوضقنا اوطوآ ةراحم اوأر اذإو  :لاعت هللا لاقو « ادعاق بطخب 6

 )۲( بيرقتلا ) 4 م / ةسماخلا نم « ةقث « يندملا يميتلا ٠١۲/۲ ( .

 ثيدحلاو « يريصوبلا هيلإ راشأ يذلا يناثلا قيرطلاب هحرحأ ۰ (۲۰۹/۳) سلجی

 عماجلا حیحص يف امك ينابلألا هححص )۲۲٤/٤( .
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 سانلا يطخت نع يهنلا يف ءاج ام باب )٩۲(
 ةعمجا موي

 ليعامسإ نع «يبراحملا نمحرلا دبع انث «بيرك وبآ انثدح (4۰۰)
 موي دجسملا لحد الجر نأ هللا دبع نب رباج نع نسحلا نع ملسم نبا

 « سانلا ىطتختي لعجف «بطخي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو ةعمجلا
 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 . تينآو تيذآ دقف سلجا

 . )تاقث هلاجر دانسإ اذه

 يئاسنلاو دواد وبأ هاور رسب نب هللا دبع ثيدح نم دهاش هلو

 ۰ ° یقهیبلاو

 لیسارلا يق امك متاح وبأو ةعرز وبأو ييدلا نبا هلاق رباج نم عمسي ۾ نسحلا (۱)

 باتك رباج نع نسحلا امنإ " : انه لاق متاح ابأ نکل ۳۷ ۰۳۰ ص متاح يبا نبال

 -هجيرخت ينأيو - يريصوبلا هيلإ راشأ يذلا دهاشلا ءاجو "ارباح كردأ هنأ عم

 عماجلا حيسحص يف امك «ينابلألا هححص اذلو ثيدحلا توبث ىلع لدف

(۱۰۰/۱) . 

 ؛« )558/١( سانلا باقر يطخت باب « ةالصلا باتک : دواد وبأ (۲)

 موی ربنلا ىلع مامالاو سانلا باقر يطخت نع يهنلا باب « ةعمجللا باتک :يئاسللا و

 سانلا باقر ىطختي ال باب « ةعمجلا باتک :يقهيبلاو ۱7۵/۱(۰) ةعمجلا

. )۲۳۱/۳( 



 ۹۰ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 تاصنالاو عامتسالا يف ءاج ام باب (۳)

 دمحم نب زیزعلا دبع انث ۲ يندعلا ةملس نب زرحم انثدح (4۰۱)

 نع راسي نب ءاطع نع “رمن يبأ نبا هللا دبع نب كيرش نع يدرواردلا
 :بعك نب يبأ

 6 كرابت )) ةعمجلا موي أرق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 ىم :لاقف « نزمغی رذ وبأ وأ ءادردلا وبأو هللا مايأب انركذف . مئاق وهو

 املف ءتكسأ نأ هيلإ راشأف نآلا الإ اهعمسأ مل نإ ؟ةروسلا هذه تلزنأ

 سيل :يبَأ لاقف «يربخت ملف ةروسلا هذه تلزنأ يم كتلأس :لاق ءفرصنا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ بهذف . توغل ام الإ مويلا كتالص نم كل

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف «يبأ لاق يذلاب هربخأو « هل ركذف ملسو

 . يبا :قدص ملسو

 . تاقث هلاجر ؛حيحص دانس) اذه

 لاق ةريره يبأ ثيدح نم امهريغو "نيحيحصلا" يف هلصأو

 «قودص«يكملا مث يندعلا ةملس نبا «ياز اهدعب ءارلا رسكو ةلمهملا نوكسب :زرحم (۱)
 ق / نيعستلا زواح دقو «نيتئامو نيثالثو عبرأ ةنس تام « ةرشاعلا نم

 . (۲۳۱/۲ بيرقتلا )

 / ةئامو نيعبرألا دودح يف تام « ةسماخلا نم « ئطخي قودص « ندملا هللا دبع وبأ (۲)

 . ( 01/١” بيرقتلا ) ق س مت د م خ

۱۱۳۱ 
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 ۱) E م ۱ ۲
 . “هللا دبع نب رباجو قوا يبأ نبا نع بابلا فو :يدذمرتلا

 مامالاهاورو ,0"2"هحيحص" يف نابح نبا هاور رباج تیدح : تلق

 . ةحام نبا قيرط نع "هدنسم" يف دمحأ

 دهاش وهو رذ يا ثیدح نم "هحيحص" يف ةميزح نبا هاورو

 ۰ (*)هحام نبا ثيدحل

 ( 1١ 14/5) بطخي مامإلاو ةعمجلا موي تاصنالا باب « ةعمجلا باتك : يراخبلا (۱)

 : هدنع هظفلو

 . « توغل دقف .بطخی مامالاو «تصنأ : ةعمجلا موي كبحاصل تلق اذإ »

 ؛(587/5؟) ةبطخلا يف ةعمجلا موي تاصنإلا يف باب «ةعمجلا باتك ملسم يف وهو
 :يذمرتلاو « )555/١( بطخي مامإلاو مالكلا باب « ةالصلا باتك : دواد وبأو

 :يئاسنلاو «(۳۸۷/۲)بطخي مامإلاو مالكلا ةيهارك يف ءاج ام باب قالصلا باوبأ

 باتك :ةجام نباو )١55/١(« ةعمجلا موي ةبطخلل تاصنإلا باب «ةعمجلا باتك

 اه تاصنالاو ةبطخلل عامتسالا يف ءاج ام باب ءاهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ

(۳۰۲/۱) . 

 . ۰۷۷ ح ۱۵۱ ص دراولا (۲)

 يف دمحأ هحرخأ انه بابلا يف ةحام نبا هدروآ يذلا بعک نب يبأ تیدح يأ (۳)

 ةريره يبأ ثيدح نم 5750 ح ۳۱۲ ص يسلايطلا هجرخأو « )١47/5( دنسملا

 لاق ذإ ؛ةعمجلا موي بطخي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر امنیب :لاق

 دنع ام وحنب هركذف .. ؟ ةروسلا هذه تلزنأ قم بعك نبا يبأل رذ وبأ

 . ةجام نبا

 نبا ثيدح يف لاقو دمحأو ةحام نبا ثيدح ىلإ انه ينابلألا راشأو )4( )۳/٠١٤(«

 . هريغل حيحص ةعزخ



 ۹۳ اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 ةعمجلا موي ةالصلا يف ةءارقلا باب (54)

 :ينالوخلا ةبنع يبأ نع ۳ ةيرهازلا يأ نع )نانس

 مسا حبس ) ب ةعمجلا يف أرقي ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نأ

 ديعسو )هتبحص يف فلتخم ينالوخلا ةبنع وبأ لاقم هيف دانسإ اذه

 . سلدم ملسم نب ديلولاو 289 فيعض لانس نبا

 يئطقرادلا هامورو كورتم «يصمحلا يدهم وبأ «يدنكلا وأ «يفنحلا نانس نب ديعس (۱)

 ق | ةئامو نيتسو نامت وأ ثالث ةنس تام «ةنماثلا نم «عضولاب

 . ( ۲۹۸/۱ بیرقتلا )

 سأر ىلع تام « ةثلاثلا نم . قودص ۰ يصمحلا ةيرهازلا وبأ « يمرضحلا ريدح (۲)

 . ( ٠١١/١ بیرقتلا ) ق س د م ل / ةئاملا

 دبع هسا : ليق « ينالوخلا ,ةدحولا نونلا حتفو هلوأ رسكب ةبنع وبآ : رجح نبا لاق (۳)

 هللا ىلص ينلا دهع يف ملسأ : لاقيو « ثيدح هل يباحص « ةرامع وأ ةبنع نب هللا

 ق / حيحصلا ىلع كللا دبع ةفالخ يف تامو « صم لزن « هري ملو ملسو هيلع

 . ( ٤٥۷/۲ بيرقتلا )

 )٤( هالعأ هتجرت عحار .
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 ۲ . ۶ 0 ۶ 1١١

 هريغو ملسم ينو «“ةريره يبأ ثیدح نم "نیحیحصلا" يق هلصأو

 . "امهنع هللا يضر سابع نبا ثیدح نم

 « ةعمحبا ةالص يف ةءارقلا يق ال ةعمجلا رجف يف ةءارقلا يف امهدنع ةريره يبأ ثیدح (۱)

 «(۳۷۷/۲) ةعمجلا موي رجفلا ةالص يف أرقي ام باب « ةعمجلا باتک :يراحبلا يفف

 ملأ :رحفلا ةالص يف ةعمجلا يف أرقي ملسو هيلع هللا یلص يبلا ناک» :هظفلو

 « ةعمحجلا باتک : ملسم يف وهو « « ناسنالا ىلع ىتأ لهو « ةدحسلا ليزنت

 عم هنأ ةريره يبأ ثيدح نم ملسم دنعو « (۵۹۹/۲) ةعمجلا موی يف أرقي ام باب

 كءاج اذإو : ةعمجلا ةروسب ةعمجلا موي يف أرق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 يبأ ثيدحو ( 5917/9 ةعمجلا ةالص يف أرقي ام باب « ةعمجلا باتك ) نوقفانملا

 ةعمجلا يف هب أرقي ام باب « ةالصلا باتك : دواد وبأ هحرحآ ريخألا اذه ةريره

 ةعمجلا ةالص يف ةءارقلا يف ءاج ام باب « ةالصلا باوبأ : يذمرتلاو « ١١/770

 . 5/9١

 يبلا نأ " : هظفلو (6۹۹/۲) ةعمجلا موي يف أرقي ام باب « ةعمجلا باتك : ملسم (۲)

 ‹ ةدجسلا ليزنت ملأ : ةعمجلا موي رجفلا ةالص يف أرقي ناك ملسو هيلع هللا یلص

 أرقي ناك ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأو « رهدلا نم نيح ناسنإلا ىلع ىتأ لهو

 « ةالصلا باتك : دواد يبأ دنع وهو " نيقفانملاو ةعمجلا ةروس ةعمجلا ةالص يف

 هللا ىلص يبنلا نأ تبث دقو « ( 14۸ /۱) ةعمجلا موي حبصلا ةالص يف أرقي ام باب

 ةالص يف « ةيشاغلا ثيدح كاتأ لهو « ىلعألا كبر مسا حبسب ارق ملسو هيلع

 « ةعمجلا باتك هحيحص يف ملسم ريشب نب نامعنلا ثيدح نم هجرخأ " ةعمجلا

 « ةالصلا باتك : هننس يف دواد وبأو « (1//59؟) ةعمجلا ةالص يف هب أرقي ام باب

 باب «ةعمجلا باتك : يئاسنلاو « ( ۰۷۰/۱) ةعمجلا ةالص يف هب أرقي ام باب

 ةيشاغلا ثيدح كاتأ لهو « ىلعألا كبر مسا حبسب ةعمجلا ةالص يف ةءارقلا

 . 0كم



 ۹ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 ةعكر ةعمجلا نم كردآ نم باب (۵۲)
 نب دمحم نع '”بيبح نب رمع انبآ حابصلا نب دمحم انئدح (۰۳)

 نأ ةريره يبأ نع بیسلا نب ديعس و ةملس يبأ نع يرهزلا نع بئذ يأ
 ۱ :لاق ملسو هيلع هللا یلص يبنلا

 . یرحآ اهيلإ لصیلف ةعكر ةعمجلا نم كردآ نم

 . ""هفیعضت ىلع قفتم بیبح نب رمع .فیعض دانسإ اذه

 يف مكاحلاو "هننس" يف ييطقرادلاو "هحيحص" يف ةمسيزخ نبا هاور

 ءاوس ةجام نبا ةياورك هب يرهزلا قيرط نم "كردتسلا"

 : ظفلب اعوفرم هحولا اذه نم "يذمرتلاو دواد وبآ هاورو

 وأ تس ةنس تام « ةعساتلا نم  فیعض « يرصبلا يضاقلا « يودعلا دمحم نبا (۱)

 . ( 57/7 بیرقتلا ) ق / نیتئامو عبس

 :يراخبلا لاقو «فیعض هريغو يئاسنلا لاقو «نيعم نبا هبذك :يهذلا لاق (۲)

 . ۱۸4/۳ نازیلا ) . نوملکتی

 . (۲۹۱/۱) مكاحلاو « ۱۱ - ۱۰/۲) ينطقرادلاو ۰ ۱۷ ۹/۳) ةعيزخ نبا (۲)

 : يذمرتلا و )11۹/١( ةعكر ةعمجلا نم كردأ نم باب «ةالصلا باتک : دواد وبأ (4)

 يف وهو ۰ (4۰۲/۲) ةعكر ةعمجلا نم كردأ نمیف ءاج ام باب «ةالصلا باوبآ

 « (هال/؟) ةالصلا نم ةعکر كردأ نم باب قالصلا تیقاوم باتک :يراخبلا

 :ملسم هجرحخأو «« ةالصلا كردآ دقف ةالصلا نم ةعكر كردأ نم » :هدنع هظفلو

 كلت كردأ دقف ةعكر ةالصلا نم كردآ نم باب « ةالصلا مضاومو دحاسلا باتک

 . ۱۱۲۲ ح ةحام نبا و .(4۲۳/۱) ةالصلا
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 .ةالصلا كردأ دقف ةعكر ةالصلا نم كردأ نم

 ۰ )نخ ثيدح اذه :لاقو

 : ظفلب اعوفرم هب يرهزلا قيرط نم يئاسنلا هاورو

 يهو يذمرتلا نم اهيلإ تعحر ىلا ةخسنلا يف امأ . "ه" و لصألا يف اذكه )١(

 .(4۰۲ /۲) "حيحص نسح " : اهيفف ركاش دمحأ ةخسن

 يف ةعمجلا ظفلو )١٦۷/١( ةعمجلا ةالص نم ةعكر كردأ نم باب « ةعمجلا باتك (۲)

 ءاورإلا عجار « اهذوذش ىلع نوققحملاو فالح لحم ةريره يبأ ثيدح

 . )٩۹۰-۸۱/۳(



 ۷%۹۷ اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 ةعمجلا ىتؤت نيأ نم باب (55)
 هللا دبع نع “رم يبأ نبا ديعس ان ىج نب دمحم انثدح (404)

 :لاق رمع نبا نع عفان نع ؟"رمع نبا

 موي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم نوعمحي اوناك ءابق لهأ نإ

 . “"ةعمجلا

 .رمع نب هللا دبع فعضل ؛فيعض دانسإ اذه

 نع ليئارسإ قيرط نم ”هعماج" يف يذمرتلا ةياور نم دهاش هلو

 هللا ىلص يبنلا باحص أ نم ناكو هيبأ نع ءابق لهأ نم لجر نع ریو
 :لاق ملسو هيلع

 .ءابق نم ةعمجلا دهشن نأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا انرمأ

 اذه يف حصي الو :لاق هحولا اذه نم الإ هفرعن ال :يذمرتلا لاق

 . ءيش ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع بابل

 )١( ح مدقت « مكحلا نب ديعس وه ٠١١ .

 ؛فیعض « دملا يرمعلا نمحرلا دبع وبأ باطخلا نب رمع نب مصاع نب صفح نبا (۲)

 4 م / اهدعب :ليقو « ةئامو نيعبسو ىدحإ ةنس تام «ةعباسلا نم «دباع

 . ( ٤۳٤/١ بیرقتلا )

 هللا دبع ظفح ءوس نم بلقلا يف :لاقو (۱۷۷/۲) هحيحص يف ةعزخ نبا هجرخأ (۲)

 . يرمعلا رمع نبا

 )٤( ةعمجلا ىتؤت مك نم ءاج ام باب « ةالصلا باوبأ )۳۷/۲- ۳۷۵( .

 ب[



 رذع ريغ نم ةعمجلا كرت نم باب )٦۷(

 يبأ نب ديسأ نع ریهز انث رماع وبأ انث ئثملا نب دمحم انئدح (ع۰ه)

 نع بهو نب هللا دبع انث يرصملا ىسيع نب ده انئدحو /ح/ “دیس

 نب رباج نع ةداتق يبأ نب هللا دبع نع ديسأ يبأ نب ديسأ نع بئذ يبأ نبا

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع

 . © هبلق ىلع هللا عبط ةرورض اثالث ةعمجلا كرت نم

 . "” تاقث هلاجر ,حيحص دانسإ اذه

 . !هنتمو هدانسإب بئذ يبأ نبا قيرط نم مكاحلا هاور

 . "يمرضحلا نايفس نب دمحم قيرط نم اضيأ مكاحلا هاورو

 . ملسم طرش ىلع حيحص :لاقو

 هدانسإب اضيأ رباح ثيدح نم "هدنسم" يف يلصولا ىلعي وبأ هاورو

 نم «يلع نب ديسأ ريغ وهو « ديزي يبأ مساو «قودص «ييدلا ديعس وبأ داربلا )١(

 . ( ۷۷/١ بيرقتلا ) 4 خب / روصنملا ةفالخ لوأ يف تام « ةسماخلا

 . (۱۱۲/۳ ةياهنلا ) . هفاطلأ هعنمو هاشغو هيلع متخ يأ (۲)

 . (558/© عماجلا حيحص ) كلذك ينابلألا هححص (۳)

 )٤( هحيحص يف ةعز نبا هجرحأو ۲۹۲/۱(۰) كردتسلا )۱۷۵۰/۳ ۱۷١۳ ( .

 يف دوحوملا امأ ( يمرضحلا نايفس نب دمحم ) : ب ۱۲۹ "به" و لصألا يف اذكه (هر
 يثدح لاق ورمع نب دمحم نع ديعس نب ىج انث ... " : وهف (۲۸۰/۱) مكاحلا

 « هركذف ةبحص هل تناكو« يرمضلا دعجلا يبأ نع يمرضحلا نايفس نب ةديبع

 . مهريغو ننسلا باحصأ دنع هجيرخت نأيو



 ۹۹ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتک

 . یهنتا )نیل هيف

 دعجلا يبأ ثیدح نم مهننس يف يئاسللاو يذمرتلاو دؤاد وبآ هاورو

 . )نسح ثيدح :يذمرتلا لاق «يرمضلا

 نبا انث «""نامیلس نب يدعم انث «راشب نب دمحم انثدح (103)
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع هيبأ نع نالجع

 :ملسو

 وأ ليم سأر ىلع منغلا نم ةبصلا ذختی نأ مكدحأ ىسع له الأ
 ءيجي الف ةعمجلا ءيحت مث ؛عفتریف « ”(الكلا) هيلع رذعتيف «نيليم

 . 0۱۶۱ ۰۱۰/۳) دنسملا (۱)

 :هظفلو (1۳۸/۱) ةعمجلا كرت يف دیدشتلا باب قالصلا باتک :دواد وبآ (۲)

 «ةالصلا باوبأ :يذمرتلاو « « هبلق ىلع هللا عبط اه ًانواهت عج ثالث كرت نم »

 «حاتتفالا باتك :يئاسنلاو .۳۷۳/۲) رذع ريغ نم ةعمجلا كرت يف ءاج ام باب

 ةالصلا ةماقإ باتك :ةحام نباو « )١517/١( ةعمجلا نع فلختلا يف ديدشتلا باب

 نبا هجرحأو ۰۳۰۷ /۱) رذع ريغ نم ةعمجلا كرت نميف باب « اهيف ةنسلاو

 عجارو « حيحص نسح هدانسإ :انه ينابلألا لاقو )۱۷١/۳(« هحيحص يف ةعزح

 . (57/1؟) ريبحخلا صيخلتلا

 . ( 75/9 بيرقتلا ) ق تا ةنماثلا نم « ادباع ناكو « فيعض (*)

 4 م تح / ةعبارلا نم « هب سأب ال « يندملا « ةبتع تنب ةمطاف ىلوم نالجع (4)

 .( ٠١/۲ بيرقتلا )

 = ‹رهاظ فيحصت وهو " ءادنلا " ب ۱۲٩ "هاو لصألا نم عقو نیسوقلا نيب ام (5)
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 ىح اهدهشي الف ةعمجلا ءيحتو اهدهشي الف ةعمجلا ءيحتو اهدهشیالو

 . هبلق ىلع عبطي

 يف ةعزح نبا هاورو ناميلس نب يدعم فعضل ؛ فيعض دانسإ اذه

 نبا دانسإ ىلع يرذنملا ميظعلا دبع مكحو "هجولا اذه نم "هحيحص"

 . "”نسحلاب ةجام

 ليخلا نم ام ةيرسلا ف ةدحوملا مضو ةلمهملا داصلا مضب :ةبصلاو

 . "”نيثالثلا ىلإ نيرشعلا نيب ام منغلاو لبالا وأ

 عینم 43

 نأیو «مكاحلاو ةعزح نبا دنعو ۱۱۲۷ يقابلا دبع .ط يف ءاج باوصلا یلعو ٠

 . امهيلإ وزعلا نایب

 لاقو « (۲۹۲/۱) هب نامیلس نب يدعم قیرط نم مكاحلا هحرحأو « (۱۷۷/۳) (۱)

 . يهذلا هيلع تكسو . ملسم طرش ىلع حیحص هنإ : مكاحلا

 بیغرتلا حیحص يف امك ينابلألا كلذك هنسحو « ( ۰۰۸/۱ ) بیهرتلاو بیغرتلا (۲)

 ثيدحلا اهنمو « هدهاوش ىلإ عحار امهنیسحت لعلو « ( ۳۰۷/۱ ) بیهرتلاو

 . هل دهشت ثيداحأ يرذنملا رکذو « هلبق

 . ( ۳۰۸ ۰۳۰۷/۱) بیغرتلا حیحص : رظنا

 . (:/۳) ةياهنلاو (۰۱5/۱) برعلا ناسل رظنا (۳)

 ادع ام ةدوقفم ةيقابلا دیناسلاو «يسلايطلا دنسم نم ةريره يبأ دنسم يف هدحآ مل (4)

 . اضاح نایب مدقت ةبيش يبَأ نبا دنسم نم ةعطق



 ۷۰4 اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 ةعمجلا لبق ةالصلا باب (548)

 رشبم نع ةيقب انث هبر دبع نب ديزي انث ییی نب دمحم انثدح (4۰۷)

 :لاق سابع نبا نع ٍقوعلا ةيطع نع ةاطرأ نب جاجح نع “ديبع نبا

 لصفي ال اعبرأ ةعمجلا لبق نم عكر ي ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ناك

 جاجحو هفيعضت ىلع قفتم ةيطع ءافعضلاب لسلسم دانسإ اذه

 سيلدت سلدي ديلولا نبا وه ةيقبو «باذك ديبع نب رشبمو ءسلدم

 نم ”هحيحص" يف نابح نباو "هننس" يف دواد وبا ىور نکل . ؟ةیوستلا

 اهدعب يلصيو ةعمدلا لبق ةالصلا ليطي رمع نبا ناك :لاق عفان قيرط

 لعفي ناك ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ ثدحيو «هتیب يف نيتعكر

 . "كلذ

 /ةعباسلا نم ؛ عضولاب دمحأ هامرو « كورتم « لصألا يفوك « صفح وبأ « يصمحلا (۱)

 . ( ۲۲۸/۲ بیرقتلا) ق

 كلذ هعمسو خيش نم هعم دق ثيدح ىلإ يوارلا ءيجي نأ : هتروص ةيوستلا سيلدت (۲)
 وهو « ًايلاع دانسالا ريصيف ةلمتحم ةغيصب ةطساولا طقسيف رخآ نع رخآ نم خيشلا

 نوكي دقو ( 577/7 رجح نبال حالصلا نبا ىلع تكنلا ) . لزان ةقيقحلا يف

 . سيلدتلا عاونأ أوسأ وهو « ةيقب هب رهتشا ام وهو « افيعض فوذحا ةطساولا

 : نابح نباو 2« )1۷۲/١( ةعمجلا دعب ةالصلا باب «ةالصلا باتك : دواد وبأ (۳)



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز يف ةجاجزلا حابصم ۲

 . ؟ةحام نبا ننس يف تیبلا يف ةعمجلا دعب ةالصلا :تلق

 يبأ قيرط نم ديج دانساب "هدئاوف" يف يعلخلا نسحلا وبأ هاور

5 3 3 ۲ ۳ )( 
 ۰ ملسو هيلع هللا یلص يبلا نع يلع نع ةرمض نب مصاع نع قاحسإ

 ثيدح نم "”نيحيحصلا يف تبث ام هب لدتسي ام نسحأ نمو

 ناك » : لاق مث « هتيب يف نيتدجس دجسف فرصنا ةعمجلا ىلص اذإ ناك هنأ عفان

 باب « ةعمجلا باتك : هحيحص يف ملسم هحرحآ « كلذ عنصي هك هللا لوسر

 ةالصلا يف ءاج ام باب «ةالصلا باوبأ :يذمرتلاو )۰۰۰/۲(  ةعمجلا دعب ةالصلا

 نيتعكر لا ةلاطإ باب « ةعمجلا باتك :يئاسنلاو « (۳۹۹/۲) اهدعبو ةعمجلا لبق

 ام باب « اهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتك : ةحام نباو « )١07/١( ةعمجلا دعب

 . (۳۵۸/۱) ةعمجلا دعب ةالصلا يف ءاح

 ثيدح امأو « ًابيرق رمع نبا ثيدح جيرخت مدقتو رمع نباو ةريره بأ ثيدح نم (۱)

 نمو « رمع نبا ثيدح اجرخأ ثيح هاحرحأو ملسم دنعو هدنع وهف ةريره يبأ

 ةعمجلا دعب ًايلصم مكنم ناك نم » : ## هللا لوسر لاق : ملسم دنع هظافلأ

 يبأو « ملسم : ل )٩۲/۳( ءاورإلا يف ينابسلألا هازعو « « اعبرأ لصيلف

 «يواحطلاو .« ةحام نبا و ءيمرادلاو « يذمرتلاو « يئاسنلاو «دواد

 . دمحأو « يقهيبلاو

 . اهنم دوقفملا مسقلا يف هلعلو دئاوفلا نم دوجولا مسقلا يف هدحأ ۸ (۲)

 ةماقإلا رظتني نمو ةماقإلاو ناذألا نيب مك باب « ناذألا باتك : يراخبلا (۳)

 : ملسم و « ءاش نمل -ًاثالث - ةالص نيناذأ لك نيب » : هدنع هظفلو « )٠١5/9(

 . (0۷۳/۱) ةالص نيناذأ لك نيب باب « اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك



 ۷۰۳ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 :ملسو هيلع هللا یلص يبلا نع لفغم نب هللا دبع

 ملسو هيلع هللا ىلص هتالص يف اًرذعتم اذهو.ةالص ("نیناذآ لك نيب

 دعب) معن ءامهنيب ذئنيح ةالص الف ةبطخلا ةماقإلاو ناذألا نيب ناك هنأل

 لبق ةعمجلا ةنس يلصي نأ نكمي "ءاروزلا ىلع ناذألا نامثع ددح“7(نأ

 .ةبطخلل مامإلا جورح

 ةماقإو ناذأ يأ : رجح نبا لاق « نيناذأ لك نيب » : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق )١(

 سمشلل نيرمقلا : مهلوقك بيلغتلا باب نم اذه نأ ىلع حارشلا دراوتو ...

 لعف تقو روضحب مالعإ األ ًاناذأ ةماقإلا ىلع قلطأ نوكي نأ لمتحيو « رمقلاو

 . ( ۱۰۷/۲ حتفلا ) ... تقولا لوحدب مالعإ ناذألا نأ امك ةالصلا

 ام يضتقي رهظي اميف قايسلاو "لدعب" اذكه نيسوقلا نيب ام ءاج لصألا يف (۲)

 . " لعج نأ دعب " نوكي نأ نكعو تبثأ

 برق ةنيدملا قوس دنع عضوم : نادلبلا مجعم يف لاق « ةنيدملا يف عضوم : ءاروزلا (۳)

 هسفن ةنيدملا قوس ءاروزلا لب : ليقو . ةرانلاک عفترم وه : يدوادلا لاق « دجسملا

. (o) ۰ 



 ه7

 يرهشلا ضوع.د قيقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۷۰ ٤

 بطخي مامإلاو ءابتحالا نع يهنلا باب (59)
 ةعمجا موي

 نب هللا دبع نع ةيقب انث يصمحلا ىفصم نب دمحم انثدح (:۰۸)

 :لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع نالجع نب دمحم نع ؟"دقاو
 ةعمجلا موي" ءابتسحالا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىم

 . بطخي مامإلاو يعي

 ناك نإ هخيشو ءسلدم ديلولا نبا وه ةيقب .فیعض دانسإ اذه

 .لوهجم وهف الإو قثو دقف يورها
 يذمرتلاو دواد وبأ هاور . سنأ نب ذاعم ثيدح نم دهاش هلو

 . ")نسح ثيدح :لاقو

 يقابلا دبع .طو ةيروميتلا ةحام نبا نتسو « ب ۱۳۱ "مه" امأ "انث " لصألا يف )١(

 .. اهتبثأف يريصوبلا مالك هيلع لدي ام وهو "نع ' اهيفف ۱۳2

 بيرقتلا ) ق / يورهلا نوكي نأ لمتحيو « ةعباسلا نم «لوهجم « ةيقبل خيش (۲)

 ق / ةعباسلا نم ريخلا نم لاصخب فوصوم ةقث : يورهلا ةمجرت يف لاقو ۱

 . ( ٤٥۸/۱ بيرقتلا )

 هدشیو « هرهظ عم هب امُهَعَمْجَي بؤثب هنطب ىلإ هیلحر ناسنإلا ٌمُضَي نأ وه:ءابتحالا (۲)

 نكي مل اذإ هنأل هنع یه امّنِإو . بوثلا ضرع نْيَدّيلاب ءابتحالا نوكي دقو .اهيلع

 . (۳۳/۱ ةياهنلا) . هترْوَع وب بوقلا لاز وأ كّرحت امیر دحاو بوث الا هيلع

 ةجام نبا ننس يف ةدوجوم يهو "هاو لصألا نم تطقس "ينعي " ةملك )٤(

 . ۱۱۳۶ ح يقابلا دبع .طو « ةيروميتلا

 : يذمرتلا و « )5515/١( بطخي مامالاو ءابتحالا باب «ةالصلا باتك : دواد وبأ (5)



 ۷۰۵ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 بطني وهو مامالا لابقتسا باب (۷۰)

 نابآ انث كرابلا نبا انث ليمج نب مثیما انث یی دمحم انثدح (409)

 :لاق هيبأ نع تباث نب يدع نع “بلغت نبا

 هباحصأ هلبقتسا ربنملا ىلع ماق اذإ ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ناك

 .مههوحج وب

 ۰ ° سرم هنأ الإ تاقث هلاجر دانسإ اذه

 « (۳۹۰/۲) بطخي مامإلاو ءابتحالا ةيهارك يف ءاج ام باب «ةالصلا باوبأ

 : دواد يبأ دنع هظفلو ( )479/١( حيباصملا ةاكشم يف امك هدانسإ ينابلألا نّسحو

 . « بطخي مامالاو ةعمجلا موي ةوبحلا نع یمن © هللا لوسر نأ ... »

 امنإو أطخ وهو « كلام نب سنأ ثيدح نم دهاش هلو : "هاو لصألا يف عقوو

 ةعزخ نبا حيحص يف كلذك وهو  یهلبا سنأ نب ذاعم ثيدح نم امهدنع وه

 . باوصلا وهو تبثأو ۰ (۱۰۸/۳)

 ةقث «قوكلا دعس وبأ «ماللا رسكو ةمجعملا نوكسو ةاشلا حتفب :بلغت نب نابأ )١(

 . ( ۳١/١ بيرقتلا ) 4 / ةئامو نيعبرأ ةنس تام «ةعباسلا نم عیشتلل هيف ملكت

 نوكي نأ وحرآ : ةحام نبا لاق ": ثيدحلا اذه دانسإ ىلع ًاقلعم رجح نبا لاق (۲)

 هللاو " هدج نع" هنم طقس نوكي وأ « ًالسرم هنوك يف بايترا الو كش ال : تلق

 . (۲۱/۲ بيذهتلا ). " ملعأ

 نم هيلع تفقو اميف رجح نبا هيلإ راشأ يذلا ةجام نبا لوق ىلع فقأ ملو : تلق

 ب۲



 و

 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز يف هجاجزلا حابصم ۷ < ٠

 "هعماج" يف يذمرتلا ها ور دوعسم نب هللا دبع ثیدح نم دهاش هلو

 :لاق .ءيش ملسو هيلع هللا یلص يبلا نع بابلا اذه يف حصي ال :لاقو

 . "رمع نبا نع بابلا فو

 . ۲4/۲) ةفحتلا يف يزلا هيلإ رشي ملو « ةحام نبا ننس خسن

 . ۳۸۳/۲) بطح اذإ مامإلا لابقتسا يف ءاج ام باب « ةالصلا باوبأ (۱)



 ۷۳۷ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا بانک

 ةعمجلا موی یجرت يتلا ةعاسلا باب )۷١(

 كيدف يبأ نبا انث يقشمدلا ميهاربإ نب نمحرلا دبع انثدح (4۱۰)

 نب هللا دبع نع ةملس يبأ نع "”رضنلا يبأ نع نامثع نب كاحضلا نع
 :- سلاج ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو - تلق : لاق مالس

 ٌدبع اهقفاوي ال ةعاس ةعمجلا موي يف لجو زع هللا باتك يف دجنل انإ

 . هتحاح هل ىضق الإ ائيش اهيف هللا لأسي يلصي نمؤم

 ضعب وأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يلإ راشأف : هللا دبع لاق

 «ةعاس ضعب وأ .تقدص :تلقف . ةعاس

 . "”ةعاسلا نینعت يف ثيدحلا ركذف

 . ")حیحصلا طرش ىلع تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه

 ناكو «تبث ةقث «يدملا يميتلا هللا ديبع نب رمع ىلوم « ةيمأ يبأ نب ملاس وه )١(

 . ( ۲۷۹/۱ بيرقتلا ) ع / ةئامو نيرشعو عست ةنس تام «ةسماخلا نم «لسري

 : ۱۱۳۹ ح ( )751/١ ةجام نبا ننس يف امك ثيدحلا مامتو (۲)

 ةعاس تسيل امن) : تلق « راهنلا تاعاس رخآ يه » : لاق ؟يه ةعاس يأ : تلق

 يف وهف ةالصلا الإ هسبحي ال سلج مث ىلص اذإ نمؤملا دبعلا نإ ىلب » :لاق ؟ ةالص

 . « ةالصلا

 نيخيشلا دحأ لاجر نم نوكي نأ " حيحصلا طرش ىلع " : هلوقب هدارم نأ رهظي (۳)

 ‹ طقف يراخبلا لاجر نم دنسلا اذه يف لوألا يوارلا نأ ذإ ؛ ملسمو يراخبلا

 ‹ لهاستم هللا همحر  يريصوبلا نأ مولعمو طقف ملسم لاجر نم كاحضلاو

 يف امك نابح نبا هقثو نكل « كاحضلا وهو مهي قودص وه نم دانسإلا اذه يفف



 ۰ ()میب ولا اذه نم "هدنسم ۲ يف لبنح نب ده هاور

 "هحیحص" 2 نابح نباو "عماجلا" 2 يذمرتلاو «دواد وبأ هاورو

 نب هللا دبعل هلاؤس هيفو «هریره يبأ ثيدح نم "كردتسملا" 5 مكاحملاو

 . ؟ةعاسلا نييعت نع مالس

 : شماملا يف لوقنلا ثيدحلا رحآ يف لئاقلا نأ ملعاو « ًاعبت يريصوبلا هقثوف هتمجرت =

 ينآلا ةريره يبأ ثيدح كلذ ىلع لد مالس نب هللا دبع " راهنلا تاعاس رخآ يه "

 . (4۲۰/۲) حتفلا يف رجح نبا هركذ امو « هجيرخت

 : لاق ؟ يه ةعاس ةيأ هتلأس : ةملس وبأ لاق : رضنلا وبأ لاق " : هيفو (451/0) (۱)

 فوقوم ثيدحلا نأ ىلع حضاو ليلد اذهو « ثيدحلا ركذف . راهنلا تاعاس رخآ

 . مالس نب هللا دبع "راهنلا تاعاس رخآ يه" : لئاقلا نأو ًافنآ هتركذ امك

 ثيدح نم (1۳4/۱) ةعمجلا ةليلو ةعمجلا موي لضف باب «ةالصلا باتك :دواد وبأ (۲)

 : هيفو ليوط

 لاقف ءبعك عم يسلحع هتئدحف مالس نب هللا دبع تيقل مث ةريره وبأ لاق »

 ءاه نربحأف :هل تلقف :ةريره وبأ لاق ؟يه ةعاس ةيأ تملع دق :مالس نب هللا دبع

 رخآ يه فيك :تلقف .ةعمجلا موي نم ةعاس رخآ يه :مالس نب هللا دبع لاقف

 اهفداصي ال » : ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق دقو ؟ةعمجلا موي نم ةعاس

 :مالس نب هللا دبع لاقف ؟ اهيف ىلصي ال ةعاسلا كلتو « « يلصي وهو ملسم دبع

 يف وهف ةالصلا رظتني اًسلجم سلح نم » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لقي ملأ

 . « كاذ وه :لاق « یلب :تلقف :لاق ؟ « يلصي ىح ةالص

 موي يف یحرت يلا ةعاسلا يف ءاج ام باب قالصلا باوبآ : يذمرتلا دنع وهو

 مكاحلا هجرحأو « "حیحص نسح ثیدح اذهو :يذمرتلا لاقو (۳۲/۲) ةعمجلا

 . نابح نبا دئاوز ىلإ نآمظلا دراوم يف هدحآ ملو ( ۲۷۹ ۰۲۷۸/۱) كردتسلا يف



 ۷ »۹ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 يرعشألا یسوم يبأ ثیدح نم دواد يبأو ملسم حیحص يف درو دقو

 :اعوفرم

 . ةالصلا يضقي نأ ىلإ سلجي نأ نيب ام يه

 .یهتنا . “ربنملا ىلع عي :دواد وبآ لاق

 . هدقت ال ضراعم وهف

 ملسم هاور امك ۰ ")(فوع نب ورمع) ثيدح نم يذمرتلا هاورو

 بیرغ نسح :لاقو یسوم يبأ ثيدح نم

 وبأ و (9۸4/۲) ةعمجلا موی يف يلا ةعاسلا يف باب « ةعمجلا باتک : ملسم دنع (۱)

 . (1۳۹/۱) ةعمجلا موي يف يه ةعاس ةيأ ةباحالا باب «ةالصلا باتک : دواد

 يرابلا حتف : اهیف ثيداحألا نيب قیفوتلاو ةعاسلا هذه ديدحت لوح عحار (۲)

 . (۳۱۳/۲) يذمرتلا ىلع رکاش دمحأ قیلعتو ۰6۲۰/۲ )

 تبثأ ام باوصلاو أطخ وهو "كلام نب فوع " لصالا نم طقس نیسوقلا نيب ام (۳)

 موی يف ىحرت تلا ةعاسلا يف ءاج ام باب ةالصلا باوبآ : يذمرتلا يف وه امك

 (۲۱/۲) اغبولطق نبال هدج نع هيبأ نع یور نم و « (۳۱/۲) ةعمجلا

 « ةالصلا ةماقإ باتك : هننس يف ةحام نبا هحرخأ اذه فوع نب ورمع ثيدحو

 . )۳٠١/١( ةعمجلا موي يف ىحرت لا ةعاسلا يف ءاج ام باب



۷۳ 

 ةنسلا نم ةعكر ةرشع يتنث يف ءاج ام باب (۷۲)

 نب نامیلس نب دمحم انث ةبيش يبأ نب ركب وبأ انئدح (4۱۱)

 هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع هيبأ نع لیهس نع (ناهبصالا

 :ملسو هيلع هللا ىلص

 نيتعكر «ةنحلا يف تيب هل يب ةعكر ةرشع ين موي يف ىلص نم

 :لاق هنظأ نيتعكرو رهظلا دعب نيتعكرو رهظلا لبق نيتعكرو رجفلا لبق

 .ةرخآلا ءاشعلا دعب نيتعكرو :لاق هنظأ برغملا دعب نيتعكر و رصعلا لبق

 . "فيعض وهو نياهبصألا نبا هيف دانسإ اذه

 يمرخملا كرابملا نب هللا دبع نب دمحم نع ىرغصلا يف يئاسنلا هاور

 ىلص نم :هلوق ىلع ارصتقم هب ناميلس نب دمحم نع قاحسإ نب ىيي نع
 :لاقو ءبسحف ةنجلا يف اتيب هل هللا یب ةضيرفلا ىوس ةرشع ّينُث موي يف

 . "ىهتنا . فيعض ناهبصألا نباو ءأطحخ اذه

 | ةئامو نينامثو ىدحإ ةنس تام « ةنماثلا نم « ئطخي قودص «يلع وبأ وکلا (۱)

 . ۱1/۲ بيرقتلا) ق س ت

 دق هل ام رادقمو « ثيدحلا لیلق اذه ناهبصألا نباو ": يدع نبا لاق (۲)

 يف هتمحرت رظناو « (5754/5 لماكلا ) " هنم ءيش ريغ يف أطعأ

 طسو هنع رجح نبا هلاق امو 2« (۲۰۱/۹) بيذهتلاو « (555/*) نازيملا

 . هيف لاوقألا

 ىوس ةعكر ةرشع ين ةليللاو مويلا يف ىلص نم باوث باب « ليللا مايق باتك (۲)

 = ةحام نبا ظفلب اذه يناهبصألا نبا ثيدح يدع نبا دروأو )١/ ۲۰۹(  ةبوتكملا



 ۷۱۱1 اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 ةبيبح مأ ثيدح نم امهريغو يئاسنلاو "هحیحص" يف ملسم هاورو

 . ةضيرفلا ريغ اًعوطت :لاقو تقوب اهديقي مل هنأ الإ

 : ةشئاع ثيدح نم هريغو يذمرتلا هاورو

 قنحبا يف اتيب هل هللا ئب ةنسلا نم ةعكر ةرشع ین ىلع ربا نم

 نيتعكرو برغم ا دعب نيتعكرو اهدعب نیتعک رو رهظلا لبق تاعك ر عبرأ

 قو :لاق .بیرغ ثيدح اذه:لاقو «برغملا لبق نيتعكرو ءاشعلا دعب

1 1۳ 0 
 . ' "رمع نباو یسوم يبأو ةريره يبأ نع بابلا

 يبأ نع هيبأ نع لیهس نع :لاق ثيح يناهبصألا نبا هيف أطخأ اذه " :لاق مث

 نع قاحسإ يأ نع ليهس اذه ىور امنإ « هيلع لهسأ قيرطلا اذه نأكو ةريره

 ةبيبح مأ ثيدحو ۰ ۲۲۳4/۲ لماكلا ) " ةبيبح مأ نع نايفس يبأ نب ةسبنع

 . هجيرخت نیو .حيحص
 ضئارفلا لبق ةبتارلا ننسلا لضف باب ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك :ملسم (۱)

 نم باو باب «ليللا مايق باتک :يئاسنلاو( ۵۰۲/۱٩-۰۳)نهددع نايبو نهدعبو
 :دواد وبأ ًاضيأ هحرحأو (۲۰۹۰۲۰۸/۱) ةعكر ةرضع ىنث ةليللاو مویلا ف یلص

 :يذمرتلا و(4۲/۲) ةنسلا تاعكرو عوطتلا باوبأ عيرفت باب ةالصلا باتك

 نباو )۲۷٤/۲(« ةعكر ةرشع نت موي يف ىلص نميف ءاج ام باب «ةالصلا باوبأ
 . (5501/1)ةنسلا نم ةعكر ةرشع َينُث يف ءاج ام باب «ةالصلا ةماقإ باتک :ةجام

 ثيدحو ةبيبح مأ ثيدح اوجرخأ ثيح « ةجام نبا و يئاسنلاو يذمرتلا هجرخأ (۲)

 ‹ هريغو دمحأ هفعضو ۲۷۸/۰(۰) عماجلا حيحص يف امك ينابلألا هححص « ةشئاع

 . (۱۲/۲) ریبلا صيخلتلا عجار



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 نیتعکر یلص أضوت اذإ باب (۷۳)

 يبأ نع صوسحالا وبآ انث ةبيش يبأ نب ركب وبآ انثدح (4۱۲)
 :تلاق ةشئاع نع دوسألا نع قاحسإ

 ىلإ جرح مث نيتعكر ىلص أضوت اذإ ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ناك
 . ةالصلا

 همسا قاحسإ وبأو نيحيحصلا لاجر هلاجر «حيحص دانسإ اذه

 هنع ىور صوحألا ابأ ناف هرخآب طلتحا نو يعيبسلا هللا دبع نب ورمع

 . "ناخيشلا هل ىور هقيرط نمو )طالتحالا لبق

 نع قاحس يأ نع ""كيرش انث ورمع نب ليلخلا انشدح (۶۱۳)
 :لاق يلع نع ثراحلا

 . ةماقإلا دنع نيتعكرلا يلصي ملسو هيلع هللا یلص يبلا ناك

 ىلع قفتم روعألا هللا دبع نبا :وه ثراحلا فيعض دانسإ اذه

 ناك: ظفلب كيرش نع "هدنسم" يف يسلايطلا دواد وبأ هاور .هفعض

 . "ةماقالا دنع نيتعكرلا يلصيو ناذألا دنع رتوي

 . 11” ص حاضيإلاو دييقتلا عحار (۱)

 ناميإلا باتک :ملسمو ۵۷۸۸ ح (47۲/۱۳) ديحوتلا باتك :يراخبلا يف (۲)

 . 4٩ ح (0۸/۱)

 . (۲۷۳/۲) نازیلا يف امك ده مامالا هلاق يدق قاحسإ يبأ نم كيرش عام (۳)

 . ۱۵۶6 ح يف هتجرت تمدقت )٤(

 . ۱۲۹ح ۱۹ ص (۵)



 ۷۳ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 رجفلا لبق نيتعكرلا يف أرقي ام باب (۷ 4)
 انث نوراه نب ديزي انث ةبيش يبأ نب ركب وبآ انثدح )4١4(

 :تلاق ةشئاع نع )قیقش نب هللا دبع نع يريرحبا

 ءرجفلا لبق نيتعكر يلصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك

 هللاوه لق رجفلا يعكر يف امم أرقي امه ناتروسلا معن :لوقي ناكو

 . «نورفاكلا اهنأ الق و 4 دحأ

 .لاقم هيف دانسإ اذه

 "9"امهيحيحص" يف ناخيشلا هيف جتحا سايإ نب ديعس:همسا يريرحلا

 دعب هنم عم امنإ نوراه نب ديزي نإ :ليق دقو .هرخآب طلتخا هنأ الإ

 . “"تاقث دانسإلا لاجر يقابو «ريغتلا

 نع عشاحب نب یسوم نب نارمع نع "هحیحص" يف نابح نبا هاورو

 حیحصا يف دهاش هلو . هب نوراه نب ديزي نع ةبيش يبأ نبا نامثع

 . ۳۱ ح مدقت يريرجلا سايإ نب ديعس (۱)
 م خبا ةئامو نامن ةنس تام « ةثلاثلا نم .بصن هيف «ةقث «يرصب مضلاب :يليقعلا (۲)

 .( 147١/١ بيرقتلا) 4

 . ۱۷۸ ص تارينلا بكاوكلاو « ٨۸ 44۷ ص حاضیالاو دییقتلا : رظنا (۳)

 . ديزي قیرط نم يريرجلل یور هللا همحر ًاملسم نأ امهیفو « ناقباسلا ناردصلا (4)

 14 ۲(12 4۹/۲)فحیحصلا ثيداحألا ةلسلس يف امك ينابلألا ثيدحلا اذه ححص(ه)

 . ٦٠١ ح ١5١ ص نآمظلا دراوم (5)

 ب۳



 و

 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز يف ةجاجزلا حابصم ۷۱ ٤
n(۱)+ 6 01 ۲ لإ 08 ۹ ۱  

 ۰ ةريره يلا ثیدح نم یرغصلا يف يئاسنلاو ملسم

 تیدح :لاقو رمع نبا ثيدح نم ۲ یماج" يف يذمرتلا هاورو

 سابع نباو ةريره يبأو سنأو دوعسم نبا نع بابلا قو :لاق ءنسح

 ىهتنا.  ةصفحو ةشئاعو

 طسوألاو "ريبكلا همجعم" ي ناربطلاو "هدنسم" 5 رازبلا هاورو

 )۳ | ع

 خلإ.. رجفلا ةنس يعكر بابحتسا باب « اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك : ملسم (۱)

 : هدنع هظفلو 2( )١/0505

 هللا وه لقو « نورفاکلا اهيأ اي لق : رجفلا عكر يف أرق هيي هللا لوسر نأ »

 لإ .. رجفلا يعكر يف ةءارقلا باب « حاتتفالا باتك : يئاسنلا و « « دحأ

 يعكر فيفخت يف باب «ةالصلا باتك : دواد وبأ هجرحأو ۰ ۹4 ح )۱١١/١(

 يف أرقي اميف ءاج ام باب «ةالصلا ةماقإ باتك : ةجام نبا و « (45/؟) رجفلا

 . (۳۹۳/۱) رجفلا لبق نيتعكرلا

 نبا دنع وهو )۲۷٦/۲( رجفلا يعكر فيفخت يف ءاج ام باب « ةالصلا باوبأ (۲)

 . مدقتملا ةريره يبأ ثيدح عضوم يف ةجام

 ؛(4۰/۱۲) ريبكلا مجعملا يف ناربطلاو ((۳۳۸/۱) راتسألا فشك :رظنا « رازبلا (۳)

 . (۲۱۸/۲) دئاوزلا عمجمو



 نبذه اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 رجفلا لبق ناتعكرلا هتاف نم باب (۷۵)

 نب ديمح نب بوقعي و ميهاربإ نب نهرلا دبع انئثدح (4۱)
 مزاح يبأ نع “ناسيك نب ديزي نع ةيواعم نب ناورم انث :الاق بساک 1 0. ت ۰ 0 0

 :ةريره يبأ نع

 ام دعب امهاضقف.رجفلا يعكر نع مان ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نأ

 .تاقث هلاجر دانسإ اذه

 :ظفلب اًعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم اضيأ يذمرتلا هاور

 :لاقو ءسمشلا علطت امدعب امهلصيلف رجفلا يعكر لصي مل ن م

 . ؟هجولا اذه نم الإ هفرعن ال ثيدح اذه

 نم « ئطخي قودص « يفوكلا « ًارغصم نونب ك نينم وبأ وأ ليعامسإ وبأ ,يركشيلا (۱)
 .(۳۷۰/۲ بيرقتلا ) 4 م خب/ ةسداسلا

 هجرخأو (۲۸۷/۲) سمشلا عولط دعب امهتداعإ يف ءاج ام باب « ةالصلا باوبأ (۲)

 طرش ىلع حيحص ثيدح اذه : مكاحلا لاقو « (۲۷/۱) "كردتسملا " يف مكاحلا

 عماجلا حيحص يف امك ينابلألا هححصو « يهذلا هقفاوو . هاحرخي ملو نيخيشلا

. )۳۰۷/۰( 



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۷١١

 رهظلا لبق تاعکرلا عبرألا يف باب (۷۰)

 نع "سوسباق نع ريرج انث ةبيش يبأ نب ركب وبأ انئدح (4۱)

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةالص يأ :ةشئاع ىلإ يبأ لسرأ :لاق "”هيبأ

 :تلاق ؟اهيلع بظاوي نأ هيلإ بحأ ناك ملسو

 عوک رلا نهيف نسحيو مايقلا نهيف ليطي رهظلا لبق اعبرآ يلصي ناك

 . دوجسلاو

 :لاقف نابح نبا هفعض «هيف فلتخم سوباق « لاقم هيف دانسإ اذه

 دنسأو لسرملاو عفر اعرف هل لصأ ال اع هيبأ نع درفني ظفحلا ءيدر ناك"

 نيعم نبا هقثوو يجاسلاو ئطقرادلاو يئاسنلا هفعضو " . ””فوقوملا

 هل ححص :يرذنملا ميظعلا دبع لاقو مرم يبأ نبا ديعس نب دمحأو

 ۰ ° یهتنا مكاحلاو ةكعيزح نباو يذمرتلا

 بيرقتلا ) ت ق د خب / ةسداسلا نم «نسيل هيف ءفوكلا «نايبظ يأ نبا )١(
۵/۲( . 

 تام « ةيناثلا نم « ةقث وکلا « نايبظ وبأ « ينلبا ثراحلا نب بدنج نب نيصح (۲)

 . ( ۱۸۲/١ بیرقتلا ) ع | نيعست ةنس

 )۳( نوحورحا )۲۱۰/۲ ۲۱٣۳ ( .

 )٤( بیذهتلا ) ۳۰۵/۸ - ۳۰۱ ( .

 يبأ نبا وهو سوباقو " : اذکه (4۰۰/۱) بیغرتلا يف امك يرذنملا مالک صن (ه)

 ىلإ لسرلا نکل « مهريغو مكاحلاو ةعزح نباو يذمرتلا هل ححصو « قّلو نایبظ

 . " ملعأ هللاو مهبم ةشئاع



 ۷۷ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 دواد وبأ هاور ةبيبح مأ ثیدح نم دهاش هلو .تاقث دانسالا لاجر يقابو

 ۷ . ؟)يئاسنلاو

 مأو ةشئاع نع بابلا قو :لاق يلع ثيدح نم يذمرتلا هاورو

 . ° ةبيبح 92

 )١( هدنع هظفلو « (57/7) اهدعبو رهظلا لبق عبرلا باب قالصلا باتك : دواد وبآ :

 «رانلا ىلع مرح اهدعب عبرأو رهظلا لبق تاعكر عبرآ ىلع ظفاح نم»

 ةرشع ین ةليللاو مويلا يف ىلص نم باوث باب « ليللا مايق باتك : يئاسنلاو

 ةالصلا باوبأ : يذمرتلا هجرحأو « ( ۲۱۰- ۲۰۹/۱) ةعكر )۲۹۳-۲۹۲/۲(

 اهدعبو ًاعبرأ رهظلا لبق یلص نميف ءاج ام باب « ةالصلا ةماقإ باتک : ةحام نباو

 :هيلع ًابقعم ينابلألا لاق  "حیحص نسح" : هنع يذمرتلا لاقو ۰ (۳۹۷/۱) ًاعبرأ

 " ًاعطق حیحص اهعومجع ثيدحلاف « اهنع قرط نم هریغو وه هجرخأ : تلق " .

 ) حیباصلا ةاكشم ۳٣۷/۱ ( .

 : هدنع هظفلو ۰ (۲۸۹/۲) رهظلا لبق عبرألا يف ءاج ام باب « ةالصلا باوبأ (۲)

 : يذمرتلا لاقو <« نیتعکر اهدعبو ًاعبرأ رهظلا لبق يلصي 6 يبلا ناك »

 . " نسح ثيدح يلع ثيدح"



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۸

 رهظلا دعب ناتعک ر لا هتتاف نم باب (۷۷)

 نع سيردإ نب هللا دبع انث ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح (4۱۷)

 مأ ىلإ ةيواعم لسرأ :لاق ٩۲ ثراحلا نب هللا دبع نع دايز يبأ نب ديزي

 :تلاقف «ةملس مأ لأسف لوسرلا عم تقلطناف ةملس

 ذإ ,مفأش همهأ دق ناكو نورجاهملا هدنع رثكو « اّیعاس ثعب دق ناكو

 لزي ملف هب ءاج ام مسقي سلح مث رهظلا ىلصف هيلإ جرخف بابلا برض

 :لاق مث «نیتعکر ىلصف يلزنم لحد مث رصعلا نح كلذك

 . رصعلا دعب امهتيلصف رهظلا دعب امهيلصأ نأ يعاسلا رمأ یلغش

 . "هيف فلتخم دايز يبأ نبا ديزي ,نسح دانس) اذه

 اذه ريغب هجولا اذه نم نابح نباو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 . ؟ظفللا

 ةيژر هل ةرصبلا ريمأ «يندملا دمحم وبأ يمئشاحلا بلطلا دبع نب ثراحلا نب لفون نبا (۱)

 نيعستو عست ةنس تام «هقيثوت ىلع اوعمجأ :ربلا دبع نبا لاق ةبحص هدحو هيبألو

 . ( 108/١ بيرقتلا ١ ع/ نينامنو عبرأ ةنس :لاقيو

 ةلظنح ثيدحلا اذه يف هعبات دقو )۳۲۹/۱۱(  بيذهتلا يف ديزي ةمجرت رظنا (۲)
 يف رجح نبا هلاق كلذك فيعض ةلظنحو )۱۸١/١(« ده دنع يسودسلا

 مهيلإ راشأ نم هجرح ام هل دهشيو هريغل نسح ثيدحلاف 0۲۰/۱ بيرقتلا )

 . بيرق ينأيو يريصوبلا

 عمتساو هديب راشأف يلصي وهو ملك اذإ باب یهسلا باتك : يراخبلا دنع (۳)



 ر

 ۷۹ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 ثیدح :لاقو «سابع نبا ثیدح نم "هعماح" يف يذمرتلا هاورو

 ۲ ۷ يسوم يبأو «ةنومیمو تملس مأو تةشئاع نع بابلا فو :لاق نسح

 : هدنع هظفلو (۱۰۵/۳)

 مث اهنع یهنی ملسو هيلع هللا یلص يبلا تعم :اهنع هللا يضر ةملس مأ تلاقف »

 نم مارح ينب نم ةوسن يدنعو يلع لحد مث ءرصعلا یلص نيح امهیلصی هتيأر

 :ةملس مأ كل لوقت :هل يلوق هبنجب يموق :تلقف «ةيراجلا هيلإ تلسرأف «راصنألا

 يرخأتساف هديب راشأ ناف امهيلصت كارأو «نيتاه نع ىهنت كتعمس هللا لوسر اي

 يبأ ةنبا اي » :لاق فرصنا املف هنع ترحأتساف «هديب راشأف «ةيراجلا تلعفف «هنع

 نع ينولغشف سيق دبع نم سان يناتأ هنإو صعلا دعب نيتعكرلا نع تلأس ةيمأ

 . « ناتاه امهف رهظلا دعب نيتللا نيتعكرلا

 ناك نيتللا نيتعكرلا ةفرعم باب « اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك :ملسم دنع وهو

 باب قالصلا باتك :دواد وبأو ۰۷۱/۱-۵۷۲(۰) رصعلا دعب ةه يبلا امهيلصي

 . ۱۲۳ 2۱14 ص دراولا يف امك نابح نباو « (04/۲) رصعلا دعب ةالصلا

 . (۳4۵/۱) رصعلا دعب ةالصلا يف ءاج ام باب « ةالصلا باوبأ (۱)



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 برغلا دعب نیتعکر لا يف باب (۷۸)

 نع شایع نب ليعامسإ انث  كاحضلا نب باهولا دبع انئدح (۶۱۸)

 نع ديبل نب دومح نع "ةداتق نب رمع نب مصاع نع قاحسإ نب دمحم

 :لاق «جیدح نب عفار

 ىلصف « لهشألا دبع يب يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اناتأ

 . مكتويب يف نيتعكرلا نيتاه اوعكرا :لاق مث ءاندجسم يف برغلا انب

 نييماشلا ريغ نع شايع نب ليعامسإ ةياور نأل ؛فیعض دانسإ اذه

 تلازف "دمحأ مامالا دنسم" يف هتياور يف قاحسإ نبا حرص دقو ؟؟)ةفیعض

 . باذك باهولا دبعو <« (9هسيلدت ةمه

 3 8 . ل 0 . ۳
 (”رمع نبا ثیدح نم يذمرتلاو نحیحصلا يف نتملا اذه لصاو

 ةعبارلا نم «يزاغملاب ملاع «ةقث «يندملا رمع وبأ «يراصنألا يسوألا نامعنلا نبا (۱)

 . ( 585/١ بيرقتلا ) ع/ ةئامو نيرشعلا دعب تام

 .( ۳۲۲ ۳۲۱/۱) بيذهتلا (۲)

 . (۱ع۳/4) دنسلا (۳)

 )٤( هدنع هظفلو (۲/۳) تيبلا يف عوطتلا باب . دجهتلا باتک :يراخبلا :

 » ةالص باتک : ملسم يفو « « ًاروبق اهوذختت الو مکتالص نم مکتویب يف اولعحا

 دجسلا يف اهزاوحو هتيب يف ةلفانلا ةالص بابحتسا باب « اهرصقو نیرفاسلا

 )١/٥۳۸(« برغلا دعب نيتعكرلا يف ءاح ام باب قالصلا باوبآ : يذمرتلا و
 امهیف ةءارقلاو )۲۹۷/۲( .



 ۷۳۱ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتک

 عفار نع بابلا قو :يذمرتلا لاق؛؟)ةشئاع ثیدح نم ملسم يقو

(e 
 . ` ةرجع نب بعك و جيدخ نبا

 رباج ثيدح نم ابیرق هيلإ راشملا ناكملا يف هدنع نكل هتنظم يت ملسم يف هدحآ ۸ (۱)

 ثيدح براقي ام  مهنع هللا يضر - تباث نب دیزو ةريره يبأو یسوم او

 . ه/") دمحأ دنسم يف دوجوم ةشئاع ثيدحو مع نبا

 . ًابيرق هيلإ راشملا رمع نبا ثيدح جرح نأ دعب هلاق (۲)



 ةعک رب رتولا باب (۷۹)

 :لاقف لحر رمع نبا لأس :لاق «هللا دبع نب بلطلا نع يعازوألا اث ب۶

 :لاقف !ءاریتبلا سانلا لوقی نأ یشحآ نإ لاق ةدحاوب رتوأ

 . ملسو هيلع هللا یلص هلوسرو هللا ةنس هذه ديري ؛هلوسرو هللا ةنس

 . عطقنم هنأ الا .تاقث هلاجر دانسإ اذه

 الا ةباحصلا نم دحأ نم اعاس بلطملل فرعأ ال :يراخبلا لاق

 :متاح وبآ لاقو,"ملسو هيلع هللا یلص يبلا بطح دهش نم یئدح :هلوق
“(r ۶ 0 

 . یهتنا '”9ال مأ هنم عمس يردأ امو «رمع نبا نع ىور

 نب رشب نع نيكسم نب دمحم نع "هحیحص" يف ةميزخ نبا هاور

4 0 
 . ' هب يعازوالا نع ركب

 وه ليقو « ةدحاو ةعكرب رتوي نأ وه : "ءارّيتبلا نع ىف هنأ هيفو ":ريثألا نبا لاق (۱)

 دارملا : تلق « 45/١( ةياهنلا ) . ةيناثلا عطقو ىلوألا مناف نيتعكر يف عرش يذلا

 . ىلوألا انه

 هركذ امو «ريغصلا يف هل محرتي مو (8 /۸) ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا هل محرت (۲)
 . ۳۷ ص يئالعلل ليسارملا يف دوجوم هنكل « هدنع هدحأ ۸ يريصوبلا

 نع هتياور نأب ريحألا يف ملعو « ("55/8) ليدعتلاو حرجلاو « ٠١5 ص ليسارملا (۳)

 . ةلسرم رمع نبا

 . هدانسإ انه ينابلألا ححصو <« )١40/7( ةعزح نبا (5)



 ۷۲۳ اهیف نتسلاو ةالصل ةماقإ باتک 202000
 . ؟>ةشئاع ثيدح نم "نيحيحصل "٠ يف دهاش هلو

 دعس ثيدح نم "طسوألا" ق يناربطلاو "هدنسم'"' 1 رازبلا هاورو

MD,كلام نبا  ` . 

 :تلاق ةشئاع نع «ةورع نع يرهزلا

 . ةدحاوب رتويو نیتنث لك يف ملسي ملسو هيلع هللا یلص يبلا ناك

 . "”تاقث هلاجر حيحص دانس) اذه

 نمح رلا دبع نع روصنم نب قاحسإ نع"ىرغصلا" يف يئاسنلا هاورو

 « رتولا باتك :يراخبلا حيحص يف عيمجلا هريغو رمع نبا ثيدح نم ءاج اذكو (۱)

 كو ينلا ةالص فيك باب « دجهتلا باتكو « (4۷۷/۲) رتولا يف ءاج ام باب

 :انه رمع نبا ظفلو ‹ (۲۰/۳) ليللا نم يلصي 48 يبلا ناك مكو

 :لاق ؟ليللا ةالص فيك هللا لوسر اي :لاق الحر نأ

 .« ةدحاوب رتوأف حبصلا تفح اذإف قثم قثم»

 تاعكر ددعو ليللا ةالص باب « اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك : ملسم دنعو

 . (ه١1؟- ۰۰۸/۱) خلإ .. ليللا يف كنق يبلا

 هاور " : يمثيطا لاقو « (۲4۲/۲) دئاوزلا عمجمو « (۳۵۵/۱) راتسألا فشك (۲)

 هفعضو « هريغو يروثلا هقثو ٠ يفعجلا رباج هيفو ‹ طسوألا يف يناربطلاو رازبلا

 . ( ١77/١ بيرقتلا ١ يضفار فيعض : رجح نبا هنع لاقو ؛ " ةمئألا

 : ظفلب (۲۹۱/۲) ةبيش يبأ نب ركب يبأ فنصم يف دانسإلا اذمي وهو (۳)
 . « ةعكرلاو نيتعكرلا نيب ملكتي ناكو « ةعكرب رتوي ناك »



 هام

 يرهشلا ضوع.د قيقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۷۲ ٤

 . )رتولا ىلع هنم ارصتقم هب يرهزلا نع كلام نع

 ملاس نب دمحم نب هللا ديبع نع "هحیحص" يف نابح نبا هاور اذكو

 . هب يقشمدلا ميهاربإ نب نهرلا دبع نع

 هجرختأو « )۲٠١/١( ؟ ةدحاوب رتولا فيك باب « ليللا مايق باتك : يئاسنلا (۱)

 باتك : ملسمو ((:۷۸/۲) رتولا يف ءاج ام باب « رتولا باتك : يراخبلا

 يلصي هو هللا لوسر ناك » : هدنع هظفلو ( ٥٠۸ /۱) اهرصقو نيرفاسملا ةالص

 رجفلا ىلإ - ةمتعلا سانلا وعدي يلا يهو -- ءاشعلا ةالص نم غرفي نأ نيب اميف

 وبأو « ثيدحلا « .. ةدحاوب رتويو نيتعكر لك نيب ملسي ةعكر ةرشع ىدحإ

 «(۸/۲) ليللا ةالص يف باب «ةالصلا باتك : دواد وبأ و (۳۲/۲) ةناوع

 ليللاب 8 يبلا ةالص فصو يف ءاج ام باب «ةالصلا باوبأ : يذمرتلاو

 رتولا يف يو يبلا ةالص باب « ليللا ةالص باتك : أطوملا يف كلامو ۰۳۰۳/۲)

 . (۲۱۵/۲) دنسلا يف دمحأو )0۲١/١ (٠



 ۷۲ و اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتک

 رتولا يف تونقلا باب (۸۰)

 نب ذئاع انث :لاق حابصلا نب دمحم و .بیرک وبآ انثدح (4۲۱)

 يظرقلا بعک نب دمحم نع «”يراصنألا ناسح نب حلاص نع )بیبح

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق «سابع نبا نع

 تغرف اذإف ءامهروهظب عدت الو « كيفك نطابب عداف توعد اذإ

 . كهحو امي حسماف

 .””ناسح نب حلاص فعض ىلع مهقافتال فيعض دانسإ اذه

 . هب ناسح نب حلاص ثيدح نم "كردتسملا" يف مكاحلا هاور

 «فوذحم ريدقت ىلع «ىورهلا عايب ماشه وبأ :لاقيو ءيفوكلا ده وبأ «حالملا نبا (۱)

 ق س / ةعساتلا نم « عيشتلاب يمر قودص < هريغ وأ يورهلا شامقلا عايب امإ

 . ( ۳۹۰/۱ بيرقتلا )

 ندلا ثراحلا وبأ «ةنكاسلا ةلمهملاو ةدحوملاو ةكرحملا ةمجعملاو نونلاب :يرضنلا (۲)

 . ( ٠١۸/۱ بيرقتلا ) ق ت دم / ةعباسلا نم ؛كورتم ةرصبلا ليزن

 . (۲۹۱/۲) نازیلا يف هتجرت رظنا (۳)

 باب ةالصلا باتک : فیعض دنسب دواد وبآ هحرحأو (0۳۱/۱) كردتسلا )٤(



 ق يذمرتلا هاور نع هللا ىضر رمع نبا ثيدح نم دهاش هلو

 . "لر ۷ ي مكاحلاو "عماجلا"

 ثيدحلا اذه ىلع ينابلألا خيشلل ًاديج ًامالک رظناو « ( 174 - )۱٩۳/۷ ءاعدلا

 ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلسو )١۷۸/۲-۱۸۲(« ءاورإلا يف هعوضومو

(۰۱44/۲ ۰۱4۲ 

 .  امهنع هللا يضر  رمع هيبأ نع (۱)
 (4514 2477/8) ءاعدلا دنع يديألا عفر يف ءاج ام باب یاعدلا باتك :يذمرتلا (۲)

 يف ءاورالا عحارو «فيعض ىسيع نب دام هيفو )٥۳٦/١( كردتسملا يف مكاحلاو

 . ًابيرق هيلإ راشملا ناكملا



 ۷۳۷ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 هدعبو عوک رلا لبق تونقلا باب (۸۱)

 ؟)فسوی نب لهس انث « يمضهلبا يلع نب رصن انثدح (۳۲۲)

 ۷۰ :لاقف ؟حبصلا ةالص يف تونقلا نع لئس :لاق سنأ نع .دیم ان

 . هدعبو عوكرلا لبق تنقن انك

 تونقلا امأو ؟)هجولا اذه نم "هننس" يف یطقرادلا هاور :تلق

 ثيدح نم اههریغو " نیحیحصلا" يق يور دقف < طقف عوک رلا دعب

 نیعست ةنس تام « ةعساتلا رابک نم « ردقلاب يمر «ةقث «يرصبلا . يطامنألا (۱)

 . (۳۳۷/۱ بيرقتلا ) 6 خ / ةئامو

 . طقف عوکر لا دعب تونقلا رکذ هیفو « (4۰ ۰۳۳/۲) ننسلا (۲)

 :ملسم و (4۸۹/۲) هدعبو عوكرلا لبق تونقلا باب «رتولا باتک : يراخبلا (۳)

 اذإ ةالصلا عیج يف تونقلا بابحتسا باب قالص عضاومو دجاسلا باتک

 تونقلا نأ نم رکذ امیف يريصوبلا مهوو (47۹/۱) ةلزان نیملسلاب تلزن

 هاجرخأ كلذك ع وکرلا لبق امهدنع وه ذإ نیحیحصلا يف طقف عوكرلا دعب

 سنا تلأس .. : يراخبلا ظفلو ابيرق هيلإ راشملا عضوملا يف سنأ ثيدح نم

 ؟ هدعب وأ عوكرلا لبق :تلق .تونقلا ناك دق :لاقف ؟تونقلا نع كلام نبا



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز يف ةجاجزلا حابصم ۲۸

 . ")7 حیحص ةحام نبا ةياورل ةبسنلاب سنأ ثیدح دانسإو

 حتفلا عجارو « ع وضولا يف حضاو يراخبلا بیوبتو ثيدحلا . هلبق : لاق

 . بابلا يف ثيداحألا نيب ضراعت نم نظي دق ام نيب قفو ثيح (48۹۱/ ۲)

 : ةحام نبا و (۱۳۰/۲) رتولا يف تونقلا باب ءةالصلا باتک : دواد وبآ (۱)

 (۳۷۹/۱) هدعبو عوک رلا لبق تونقلا يف ءاج ام بابةالصلا ةماق) باتک

 ظافلآ فالتخا رکذ باب « لیلا مايق باتک :يف يئاسنلا كلذک هحرحأو

 ننسلا يف يطقرادلا و « (۲۰۱/۱) رستولا يف بعك نب يبأ رب نيلقانلا

(۳۱/۲) . 

 . " يوق هدانسإ " : )٤۹۱/۲( حتفلا يف رجح نبا ًاضيأ هنع لاق (۲)



 ۷۳۹ يف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 هرخآ و هطسوأو ليللا لوأ رتولا باب (۸۲)

 راشب نب دمحم انثدحو /ح/ عیکو ان دمحم نب يلع انثدح (۶۲۳)
 نب مصاع نع «قاحسإ يبأ نع «ةبعش انث :الاق «رفعج نب دمحم ان
 :لاق يلع نع «ةرمض

 هلوأ نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رتوأ دق ليللا لك نم
 .رحسلا ىلإ هرتو ىهتناو هطسوأو

 . "”تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه

 . "هب ةبعش نع يسلايطلا دواد وبأ هاور
71 ۱ ۲ 3 

 . ) هجولا اذه نم "هدنسم ۲ ی ابنح نب دهحا هاورو

 ةبعش نع سنوي قیرط نم " هدنسم" يف ةبيش يِبأ نبا ركب وبآ هاورو
 . ")موجنلا رابدإ ىلع رقتساو هب

 )١( نیعبسو عبرأ ةنس تام «ةثلاثلا نم .قودص وکلا يلولسلا /4

 ) بیرقتلا ۳۸۹/۱ ( .

 يف ام هل دهشيو فیعض دانسالاف « سلدم وهو قاحسإ يبأ ةنعنع هيف نکل (۲)

 ينأيو « اهریغ ثيدح نم يريصوبلا هيلإ راشآ امو ةشئاع ثیدح نم نیحیحصلا

 . ًابيرق عيمجلا جیرخت

 . ةحام نبا ظفل لثع ١٠١ ح ۱۸ ص دنسملا (۳)

 )٤( ةحام نبا ظفل لثع (۱۳۷ ۸۲ ۸۰ ۰۷۸/۱) دنسملا .

 نع يلع باحصأ ضعب نع قاحسإ يبأ نع فرطم قيرط نم فنصملا ف هجرحآ (ه)
 . (۲۸۷/۲) يلع



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز يف ةجاجزلا حابصم ۰

 ةبعش ناف هرحآب طلتحا نإو هللا دبع نب ورمع وه قاحسإ وبأو

 (ناخیشلا هل هقيرط نمو ()طالتخالا لبق هنع یور

 نع يموزخلا هللا دیبع نب دمحم نع "هحیحص" يف ةعزح نبا هاور

 ثيدح نم امهريغو "نيحيحصلا" يف هلصأو . ")هب ةبعش نع رماع نبا

 نم "دمحأ دنسم" يفو « ”رمع نبا ثيدح نم يراخبلا فو . “ةشئاع
 . ”ديعس يبأو ()رماع نب ةبقع ثيدح

 . ٤٤١ ص حاضيإلاو دييقتلا (۱)

 موو ] : لاعت هللا لوق باب يزاغلا باتك : يراخبلا رظناو « قباسلا ردصلا (۲)

 باتك : ملسمو (  ۲۸/۸ ) [۲۵ ةيآلا ةبوتلا ] ةيآلا ( کترتک کبجعآ ذإ نينح

 . ( 405/١ ) ةوالتلا دوجس باب « ةالصلا عضاومو دجاسلا

 لثع. هرکذف ةبعش ان رفعح نب دمحم ان رادنب ان : (۱4۳/۲) هحیحص يف دوحوملا (۳)

 . هظفل وحنبو ةجام نبا دانسإ

 ةالص باتک :ملسمو «(4۸/۲) رتولا تاعاس باب «رتولا باتک :يراخبلا )٤(

 لإ .. ليللا يف 6 ينلا تاعکر ددعو ليللا ةالص باب « اهرصقو نیرفاسلل

 ليللا لوأ نم ؛ هيي هللا لوسر رتوأ دق ليللا لك »: هدنع هظافلآ نمو ۰ (0۱۲/۱)

 :ملسم ظفل لثع يذمرتلا هجرحأو . « رحسلا ىلإ هرتو یهتناف هرخآو هطسوأو

 :ةحام نباو ۳۱۸/۲ ) هرحآو لیللا لوأ نم رتولا يف ءاج ام باب قالصلا باوبآ

 . (۳۷/۱) لیلا رخآ رتولا يف ءاج ام باب ءاهیف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتک

 . ًابيرق مدقتلا ةشئاع ثیدح جارخإ ناکم يف هجرخأ (ه)

 يف وهو اذک (۲44/۲) دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا هركذ ثيح ورمع نب ةبقع هلعل (5)
 رماع نب ةبقع دنسم يق هدحآ ملو )7١567177/5(( (۱۱۹/4) كلذك دمحأ دنسم

 حالا ۰۳۷۰۳۵ ۰۱۳/۳) دنسلا (۷)



 ۷۳۱ اهیف ننسلا و ةالصلا ةماقا بانک

 رفسلا يف رتولا باب (۸۳)
 ديزي انث :الاق روصنم نب قاحساو نانس نب ده انئدح (474)

 :لاق «هيبأ نع «ملاس نع «رباج نع «ةبعش انبآ نوراه نبا

 ال نيتعكر رفسلا يف يلصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك

 . معن :لاق ؟رتوي ناكو :تلق :ليللا نم دجهتي ناكو ءامهيلع ديزي

 . "هتم يفعجلا ديزي نبا وه رباج «فيعض دانسإ اذه

 نع «رباج نع «كيرش انث ءىسوم نب ليعامسإ انئدح (475)

 :الاق رمع نباو سابع نبا نع '"”رماع

 ب/۷۵ مات امهو نيتعكر رفسلا ةالص ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نس

 .ةنس رفسلا يف رتولاو رصق ريغ

 . هلبق دانسإلا مكح همكح دانسالا اذه

 رباج ثيدح نع قغت ثيداحأ هيف تحص هيف رتولاو رفسلا يف ةيعابرلا ةالصلا رصق (۱)

 ۲ ه ح مدقت يعشلا (۲)



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۲۳

 لاج رتولا دعب نیتعکر لا باب (۸۶)
 نب نومیم انث ؟)ةدعسم نب دامه انث راشب نب دمحم انئدح (4۲)

 :ةملس مأ نع "”همأ نع «نسحلا نع " يئرلا یسوم
 نیتفیفخ نيتعكر رتولا دعب ىلصي ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نأ

 . سلاج وهو

 هب ىرأ ام :دمحأ هيف لاق ىسوم نب نوميم «لاقم هيف دانسإ اذه

 ريغ هتيلوءهب سأب ال :دواد وبأ لاقو «قودص :متاح وبأ لاقو السب

 ركنم :لاقو "ءافعضلا" فو «"تاقشلا" يف نابح نبا هركذو «دحاو

 جاحتحالا زوجي ال تابثألا ثيدح هبشي ال ام تاقثلا نع يوري «ثيدحلا

 . ىهتنا . درفنا اذإ هب

 ع | نيتئامو نيتنثا ةنس تام « ةعساتلا نم « ةقث «يرصبلا ديعس وبأ « يميمتلا (۱)

 . ( ۱۹۷/۱ بيرقتلا )

 ىسوم وبآ « ةزهو نيتحتفب :يئرلا ةمادق نب ناوفص نب نهرلا دبع نبا :لاقي (۲)

 يل عقوو ( ۲۹۲/۲ بیرقتلا ) ق ت / ةعباسلا نم «سلدم قودص «يرصبلا

 . فيحصت وهو يدارملا لصألا

 بيرقتلا ) 4 م / ةيناثلا نم « ةلوبقم « ةملس مأ ةالوم « يرصبلا نسحلا مأ ةريحخ (۲)

). 

 ليدعتلاو حرجلا رظناو « ( ۳۹۳ «۳۹۲/۱۰) بيذهتلا يف اهلك لاوقألا هذه (4)

 عمج هللا همحر رجح نبا لوقو : تلق « (1/9) نیحورحاو «(۲۳۹/۸)

 = اذهي فيعض ثيدحلاف انه نعنع دقو سلدم قودص وهف هيف ليق ام ةصالخ



 ۷/۳۳ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتک

 ءاوس هنتمو هدانساب راشب نب دمحم نع "عماجلا" يف يذمرتلا هاورو

 نع اذه وحن يور دقو :لاق سلاح وهو نیتفیفح 7( نيتعكر) :هلوق الإ

 . "'ملسو هيلع هللا یلص يبلا نع دحاو ريغو ةشئاعو ةمامأ يأ

 دبع نب رمع انث يقشمدلا ميهاربإ نب نمحرلا دبع انثدح (4۲۷)

 يتئدح :لاق «ةملس يبأ نع ريثك يبأ نبا ىِي نع يعازوألا انث "”دحاولا

 :تلاق ةشئاع

 نيتعكر عكري مث «ةدحاوب رتوي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك

 .عكرف ماق عكري نأ دارأ اذإف سلاج وهو امهيف أرقي

 . تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه

 نم ملسي امدعب دعاق وهو نيتعكر يلصي ناك ## لوسرلا نأ تبث هنكل «دانسإلا ٠

 نيرفاسملا ةالص باتك :هحيحص يف ةشئاع ثيدح نم ملسم هجرخآ رتولا
 عجارو « ( 5١4/١ ) ضرم وأ هنع مان نمو ليللا ةالص عماح باب ءاهرصقو

 . ۲۵ ۰۲4 ص هل ناضمر مايقو « ٠١5 ص يىنابلألل حيوارتلا ةالص

 . أطخ انه هركذف يذمرتلا يف دوجوم نيسوقلا نيب ام (۱)

 . (۳۳۰/۲) ةليل يف نارتو ال ءاج ام باب « ةالصلا باوبأ : عماجلا (۲)

 / اهدعب ليقو نيتئام ةنس تام « ةعساتلا نم « ةقث « يقشمدلا يملسلا سيق نبا (*)

 . (۰ 1/۲ بيرقتلا) ق سد

 نيرفاسملا ةالص باتك :هحيحص يف ةملس يبأ نع ىيي قيرط نم ملسم هحرخأ )٤(
 : هدنع هظفلو « )505/١( لإ ... ليللا ةالص باب « اهرصقو

 وهو نيتعكر يلصي مث رتوي مث تاعكر نان يلصي ةعكر ةرشع ثالث يلصي ناك »

 = نم ةماقإلاو ءادنلا نيب نيتعكر يلصي مث عكرف ماق عكري نأ دارأ اذإف « سلاح



 ةلحا رلا ىلع رتولا باب (۸۵)

 :سابع نبا نع ةمركع نع * "روصنم ۱ ۲ ها 2۰

 . هتلحار ىلع رتوي ناك ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نأ

 . روصنم نب دابع فعضل ؛فیعض دانسإ اذه

 Mm ۰ اك
 ۰ حیحص نسح :لاقو

 ةشئاع ثيدح نم دنسلا يف وهو « (480/5) يرابلا حتف رظناو « حبصلا ةالص

65/99 5). 

 ق دق / ةرشع ةيداحلا نم «قودص « لضفلا نب سابعلا لاخ « روعألا « يرصبلا (۱)

 . ( ۲۱۹/۲ بیرقتلا )

 ناكو ردقلاب يمر « قودص ءامب يضاقلا يرصبلا ةملس وبأ «ميحلاو نونلاب :يحانلا (۲)

 4 تح | ةئامو نیسهو نيتنثا ةنس تام «ةسداسلا نم « هرحآب ريغتو «سلدي

 . ( ۳۹۳/۱ بيرقتلا )

 : يئاسنلا و « (۲۰/۲) رتولاو ةلحارلا ىلع عوطتلا باب «ةالصلا باتك : دواد وبأ (۲)

 قالصلا باوبأ : يذمرتلاو .(۱۹۹/۱) ةلحارلا ىلع رتولا باب « ليللا مايق باتك

 يف يراخبلا كلذك هجرحأو )۳٠١/۲« ۳۳١( ةلحارلا ىلع رتولا يف ءاج ام باب

 ناف ... » :هظفلو )44۸/۲(  ةبادلا ىلع رتولا باب رتولا باتك :حيحصلا

 = ةالص باب « ةالصلا ريصقت باتك رظناو « « ريعبلا ىلع رتوي ناك كت هللا لوسر



 ۷۳9 اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 لیللا لوأ رتولا باب (8)
 «ريكب يبأ نب ىيي ان )بوت نب نامیلس دواد وبأ انثدح )٤۲۹(

 لاق :لاق هللا دبع نب رباح نع «لیقع نب دمحم نب هللا دبع نع «ةدئاز انث

 ليللا لوأ :لاق ؟رتوت نيح يأ :ركب يبأل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللا ىلص يبنلا لاقف «ليللا رخآ :لاقف ؟رمع اي تنأف :لاق «ةمتعلا دعب

 :ملسو هيلع

 تذحأف رمع اي تنأ امأو «ىقثولاب تذحأف ركب ابأ اي تنأ امأ

 . ةوقلاب

 . ؟)نسح دانسإ اذه

 يف دمحأ هاورو ةدئاز نع "هدنسم" يف يسلايطلا دواد وبأ هاور

 باتك : ملسم هحرحأو « (0۷۳/۲) هب تهجوت امثیحو باودلا ىلع عوطتلا

 ثيح رفسلا يف ةبادلا ىلع ةلفانلا ةالص زاوج باب ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص

 يف ءاج ام باب « ةالصلا ةماقإ باتك : ةحام نبا و « )٤۸٦/١-4۸۸( تهحوت

 . (۳۷۹/۱) ةلحارلا ىلع رتولا

 ق / نيتئامو نيتسو نيتنثا ةنس تام ةرشع ةيداحلا نم «قودص < يناورهنلا )١(

 . (۳۲۲/۱ بيرقتلا )

 نب هللا دبع هيف نأ عم (۱۷/۷) ريبحلا صيخلتلا يف رجح نبا هنسحو « لاق اذكه (۲)

 " ةرخآب ريغت لاقيو « نيل هثيدح يف قودص " :رجح نبا هنع لاق « ليقع نب دمحم

 . هل دهاوش نم أي امل هنسح هلعلف ( 45/١ بيرقتلا )

۱۷۹ 



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز

 "هدنسم" ق ةبيش يبأ نبا ركب وبأ هاورو )هحجولا اذه نم "هدنسم

 . هب ةدئاز نع يلع نب نسحلا انث

 , (۲):دایق يبأ ثيدح نم "هننس" ی دواد وبآ هاورو

 ثیدح :لاقو ةريره يبأ ثیدح نم "هعماج" يق يذمرتلا هاورو

 . بیرغ

 انث ؟دابع نب دمحم انبآ بوت نب نامیلس دواد وبآ انئدح (۳۰)

 :رمع نبا نع «عفان نع هللا ديبع نع «میلس نب ی

 . هركذف.. ركب يبأل لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نأ

 )١( دمحأ دنسمو ۰ ۱۱۷۱ ح / ۲۳۳ ص يسلايطلا دنسم )۰۳۰۹/۳ ۲۳۰( .

 :هظفلو ( ۱۳۹ ۰۱۳۸/۲) مونلا لبق رتولا يف باب «ةالصلا باتك : دواد وبأ (۲)

 ؟ رتوت م : رمعل لاقو « ليللا لوأ نم رتوأ : لاق ؟ رتوت ىم : ركب يبأل لاق »

 اذه ذخأ :رمعل لاقو « مزحلاب اذه ذحنأ : ركب يبأل لاقف « ليللا رخآ :لاق

 « هدانسإ انه ينابلألا ححصو ۰ (55١/؟) ةعيزخ نبا حیحص يف وهو « ةوقلاب

 ىلع حيحص ثيدح اذه : مكاحلا لاقو « )۳١٠/١( كردتسملا ف مكاحلا هحرحأو

 قیئوت ناطقلا نبا نع رجح نبا لقنو « يهذلا هقفاوو . هاحرخي مو ملسم طرش

 نسح اهضعب ىرخأ دهاوش هلو « (۱۷/۲) صيخلتلا « ةداتق يبأ ثيدح لاحر

 . (۱۷/۲) صيخلتلا يق رجح نبا اهركذ

 . يذمرتلل هزعي لو صيخلتلا يف رجح نبا هركذو « يذمرتلا يف هدحآ مل (۳)

 نيثالثو عبرأ ةنس تام «ةرشاعلا نم مهي قودص «دادغب ليزن «يكملا ناقربزلا نبا )٤(

 . ( ۱۷٤/۲ بيرقتلا ) ق س ت م خ | نيتئامو



 ۷۳۹۷ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتک

 . )تاقث هلاجر حیحص دانس) اذه

 حلاص نب دمحم نع "كردتسلا" هباتک يف هللا دبع وبأ مكاحلا هاور

 نيسحلا نع ىسيع نب يلع نعو دايز نب دمحم نب نيسحلا نع يناه نبا

 هدانسإب هركذف يكملا دابع نب دمحم نع امهالك يراصنألا سيردإ نبا
 وج

 نسح دانسإ اذه" : ميلس نب ىيحي هيفو ه1 ثيدحلا يف لاق اذک و « انه لاق اذكه (۱)

 يف لاق هنأ ناطقلا نبا نع لقنو رجح نبا كلذك هنسح دقو « " تاقث هلاجر

 بيرقتلا ) يف ىيي ةمجرت يف ءاج هنأ ريغ « (۱۷/۲) صيخلتلا "قودص " :یجی

 ثيدحلل هريغل نسح هنأ رجح نبا دارم لعلف "ظفحلا ئيس قودص " : ( ۲

 . هلبق

 نبا ًاضيأ یی قيرط نم هجرخأو « يهذلا هقفاوو هححصو (۳۰۱/۱) كردتسملا (۲)

 . (۱۷/۲) رازبلل صيخلتلا يف رجح نبا هازعو « 1۷۳2 ۱۷ 4 ص دراوملا : نابح



 ةالصلا ىلع ءانبلا باب (۸۷)

 یسوم نب هللا دبع انث بساک نب دیه نب بوقعی انئدح (۶۳۱)

 نب دوسألا ىلوم ديزي نب هللا دبع نع «دیز نب ةماسأ انث )يميتلا

 :لاق ةريره يبأ نع نابو نب نهرلا دبع نب دمحم نع ۵ ايفس

 لإ راشأ مث ءربكو ةالصلا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص يبلا جرح

 فرصنا املف مه ىلصف ءام رطقي هسأر ناكو لستغاف قلطنا مث ءاوثكمف

 . ةالصلا يف تمق ىح تيسنأ ناو ابنج مكيلإ تحرخ ينإ :لاق
 نم "هننس" يف ئطقرادلا هاور .؟ةماسآ فعضل ؛فيعض دانسإ اذه

 )١( بيرقتلا ) ق / ةنماثلا نم « أطخلا ريثك « قودص « يندملا دمحم وبأ ١/454 ( .

 ع | ةئامو نيعبرأو نان ةنس تام ةسداسلا نم «ةقث كلام خویش نم (۲)

 .( 157/١ بیرقتلا )

 انه وهو ديز نب ةماسأ ذإ ؛ دانسإلا اذه لثم فيعضت يريصوبلا جهنم نم سيل (۲)

 نوكي نأ ىشخأف. (۵۳/۱ بیرقتلا ) " مهي قودص " :رجح نبا هنع لاق « يثيللا

 نبا هنع لاق يودعلا ملسأ نب ديز نب ةماسأ هنظو انه يريصوبلا ىلع رمألا سبتلا

 :يابلألا هنع لاق ثيدحلا اذهو (0۲/۱ بیرقتل) " هظفح لبق نم فيعض " : رجح

 (۲۱۸/۱ ةاكشملا) ... يلعو سنأو ةركب يبأ ثيدح نم دهاوش هلو نسح هدانسإ

 : يراخبلا هجرخأ «ةريره يبأ ثيدح نم يئاسنلاو دواد يبأو نيحيحصلا يف وهو

 : هظفلو ۰ (۱۲۱/۲) ةلعل دجسملا نم جرخي له باب « ناذألا باتك

 يف ماق اذإ يح فوفصلا تلدعو ةالصلا تميقأ دقو جرح كَ هللا لوسر نأ »



 ۷۳۹ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 . “هب دیز نب ةماسأ قیرط

 ليعامسإ ان ؟)ةجراح نب مئيهلا انث «ىيحي نب دمحم انئدح (4۳۷)

 لاق :تلاق ةشئاع نع (۳:کیلم يبأ نبا نع «جیرح نبا نع شایع نبا

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 «فرصنيلف “يذم وأ ^ سلق وأ (*)یاعر وأ ءيق هباصأ نم

 جرخ ح انتئیه ىلع انثکمف « مکناکم ىلع :لاق فرصنا ربكي نأ انرظتنا هالصم

 قالصلا عضاومو دجاسلا باتک : ملسم دنعو « لستغا دقو ءام هسأر فطنی انيلإ

 يف ماق اذإ يح » : هدنع هیفو (4۲۳۰ 4۲۲/۱ ) ةالصلل سانلا موقی نيم باب

 باب ةراهطلا باتک :دواد يبأو «ثيدحلا «.. فرصناف رکذ ربکی نأ لبق هالصم

 باب « ةمامالا باتک :يئاسنلاو «۱۱/۱) سان وهو موقلاب يلصي بنجلا يف

 . )٩۱/۱( ةراهط ريغ ىلع هنأ هالصم يف همايق دعب رک ذی مامإلا

 وأ ريبكتلا لبق ملسو هيلع هللا ىلص هلعف ناك لهو ثيداحألا نيب عمجلا رظناو

 . (۱۲۲/۲) يرابلا حتف ؟ هدعب

 )1( ننسلا )595017/1١( .

 عبس ةنس تام « ةرشاعلا رابك نم « قودص « دادغب ليزن « یی وبأ وأ ده وبأ )١(

 . ( ۳۲٣/۲ بيرقتلا ) ق س خ / اهنم موي رخآ يف نيتئامو نيرشعو

 . ۱4۸ ح مدقت يندلا هللا ديبع نب هللا دبع (۳)

 )٤( برعلا ناسل ) . فنألا نم قبسي مد : فاعرلا ۱۲۳/۳( .

 سيلو هنود وأ مفلا ءلم فوجلا نم جرح ام : نوكسلاب ليقو « كيرحتلاب سلقلا (5)
 . )١79/5( برعلا ناسل رظناو ؛« ۶ ةياهنلا ) ءيقلا وهف داع نإف « ءيقب

 . ( ۳۱۲/۶ ةياهنلا ) ءاسنلا ةبعالم دنع ركذلا نم جرخي يذلا جرللا للبلا : يذملا (5)



 ب

 يرهشلا ضوع.د قيقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۰

 يهو نييزاجحلا نع ليعامسإ ةياور نم هنأل ؛فيعض دانسإ اذه
Dus ی ۳2 

 . "هب شايع نب لیعام-! قیرط نم "هننس" يف ئطقرادلا هاور

 نع ديشر نب دواد قيرط نم "یربکلا هننس" يف يقهيبلا هاورو

 . "ةشئاع نع ةكيلم يبأ نبا نعو هيبأ نع جيرح نبا نع ليعامسإ
 مساقلاو مكحلاو يعشلا نع "ةبيش يبأ نبا فنصم" يف دهاوش هلو

 . اهریغو مالسو

 . ءادردلا يبأ ثیدح نم هضعب عماجلا" يف يذمرتلا یورو

 نبا نع حیحصلا « أطخ اذهو" : - ثيدحلا اذه نع لكس دقو - ةعرز وبأ لاق (۱)

 متاح يبأ نبال للعلا " لسرم ## ينلا نع ةكيلم يبأ نبا نع هيبأ نع جيرح
 . ٩۱۲ ح (۱۷۹/۱)

 نع هنووري هنع ظافحا جيرح نبا باحصأو :لاقو ١55( -۱۰۳/۱) يبطقرادلا (۲)

 . ملعأ هللاو ًالسرم هيبأ نع جیرح نبا
 ىضم ام ىلع ثدحلا هقبس نم یی لاق نم باب « ةالصلا باتك : ىربكلا ننسلا (۳)

 . (۲|۲۵۵۰) هتالص نم

 )٤( هدحآ ۸ رکذ نم ضعبو راثآ اهلک و ۰ (۱۹۰/۲) فنصلا .

 : هظفلو (۱۲/۱) فاعرلاو ءيقلا نم ءوضولا يف ءاج ام باب « ةراهطلا باوبآ (5)

 رکاش دمحأ ححص دقو ثیدحا « ... أضوتف رطفأف ءاق يو هللا لوسر نأ »

 ال ثيدحلا نأ حجرو هانعمو ثيدحلا قرط ىلع مالكلا يف سفنلا لاطأو هدانسإ

 . عحاريلف ءوضولاو موصلا ضاقتنا ىلع لدي



 بك و اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 ةالصلا يف ثدحأ نم باب (۸۸)

 ؟فرصني فيك

 يلع نب رمع انث ؟دیز نب ةديبع نب ةبش نب رمع انثدح (4۳۳)

 هللا ىلص يبنلا نع) ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ۲" يمدقلل

 :لاق "'( ملسو هيلع
 . فرصنيل مث «هفنآ ىلع كسميلف ثدحأف مكدحأ ىلص اذإ

 نب رمع انث «بهو نب هللا دبع انث یی نب ةلمرح انئدح (474)

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةشئاع نع هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع “سيق

 . هوحن ملسو

 سیق نب رمع فعض ىلع مهقافتال ؛فیعض يناثلا دانسالا : تلق

 رابک نم «فيناصت هل قودص .دادغب لیزن «يرصبلا ءارغصم نونلاب :يريمتلا (۱)
 . ( هال/؟ بيرقتلا ) ق / نیتئامو نیتسو نيتنلا ةنس تام ةرشع ةيداحلا

 ع | اهدعب لیقو ةئامو نيعست ةنس تام « ةنماثلا نم « ادیدش سلدی ناك (۲)

 . ( 53/5 بیرقتلا )

 فارشألا ةفحتو ۰1۱۳۸ "ه" يف دوجوم وهو لصألا نم طقس نيسوقلا نيب ام (۳)

088/15 . 

 نم كورتم «مال هرحآو نونلا نوكسو ةلمهملا حتفب :لدنسب فورعلا يكملا )٤(

 . ( ٦۲/۲ بیرقتلا ) ق / ةعباسلا



EG 
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 . (تاقن هلاجر «حيحص لوألا دانسالاو

 . هب هبش نب رمع نع "هحیحص" يف نابح نبا هاور

 . هب اضيأ هبش نب رمع قیرط نم "هننس" يف يطقرادلا هاورو

 يف مكاحلاو دوراجلا نباو « "هحیحص يف ةعزخ نبا هاورو
 )0( 5 8 نيك 8 1
 . ةورع نب ماشه ثيدح نم كردتسملا

 دوراجلا نباو نابح نبا دنع ىسوم نب لضفلا نم عبوت هنكل « يمدقملا ةنعنع هيف (۱)

 مو نيخيشلا طرش ىلع حيحص " : مكاحلا لاق « ًابيرق كلذ نايب نیو مكاحلاو

 . هفقو نم مهنم :لاقو يهذلا هقفاوو " هاجرخي

 . 3١5 ح ۷۷ ص دراوملا (۲)

 . (۱۵۷/۱) ننسلا (۳)

 ۸٩ ۸۰ ص یقتنلا يف وهو ينابلألا هححصو ۰۱۰۱۹ 2 (۱۰۸ /۳ ) ةعزخ نبا (4)

 هحرحأو یسوم نب لضفلا ثیدح نم نيريخألا دنع وهو (۲۰۰/۱) كردتسلاو

 . ۲۰۵ ح ۷۷ ص نابح نبا اضيأ هثیدح نم



 دب اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 ضيرملا ةالص باب (85)

 قرزألا قاحسإ انث ؟)یطساولا نایب نب ديمحلا دبع انثدح (475)

 نب لئاو نع - بوسنم ريغ = “زيرح يبا نع رباح نع نايفس نع

 :لاق رجح

 . عجو وهو هني ىلع اًمسلاج ىلص ملسو هيلع هللا ىلص يبلا تيأر

 زيرح وبأو مها دقو يفعجلا ديزي نبا وهو رباج هيف دانسإ اذه
 . ""لوهح

 . ( ٤1۷/١ بیرقتلا ) ق د م / ةرشاعلا نم « قودص « يركسلا نسحلا وبأ (۱)

 . ( ٤١١/۲ بیرقتلا ) ق / ةثلاثلا نم لوهجم (۲)

 باتک :يراخبلا يفف ًاسلاج یلص ملسو هيلع هللا یلص هنأ هريغو يراخبلا يف تبث (۲)

 :تلاق ةشئاع ثيدح نم « )٥۸٤/۲( دعاقلا ةالص باب « ةالصلا ريصقت

 « .. ًامايق موق هءارو یلصو ًاسلاج ىلصف كاش وهو هتيب يف يي هللا لوسر یلص »

 ىلع ىلص ًادعاق قطي مل اذإ باب كلذك ةالصلا ريصقت باتك يف جرخأو ثيدحلا

 تناك " : لاق  هنع هللا يضر -- نیصح نب نارمع ثيدح (۵۸۷/۲) بنج

 : لاقف ؟ ةالصلا نع ةه يبلا تلأسف « ريساوب يب

 .« بنح ىلعف عطتست م نإف ًادعاقف عطتست مل ناف ًامئاق لص »

 . (۸/۲) ءاورإلا رظناو
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 اًدعاق ةلفانلا باب )٩۰(

 نع مزاح يبأ نب زیزعلا دبع انث نامثعلا ناورم وبأ انثدح (:۳۲)

 :تلاق قشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه

 ةالص نم ءيش يف يلصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر ام

 هيلع ىقب اذإ يح اًسلاج ىلصي لعجف نسلا ف لحد يح اًمئاق الإ ليللا

 . دجسو اهأرقف ماق ةيآ نوثالث وأ ةيآ نوعبرأ هتءارق نم

 . "”تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه

 هوحرخأ دقف ةسمخلا نع ةحام نبا تادرفم نم سيل ثيدحلا اذه نأ يل رهظي (۱)

 هب درفني ام ةجام نبا ثيدح يف سيلو « ةشئاع ثيدح نم ةبراقتم ظافلأب ًاعیج

 ادعاق ىلص اذإ باب « ةالصلا ريصقت باتك : يراخبلا هجرخأ « نيعملا ثيح نم

 نب ماشه قيرط نم هدنع هظافلأ نمو (089/1) يقب ام ممت ةفح دحو وأ حص مث
 مل اهنأ هتربخآ اهنأ  نينمؤملا مأ  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع هيبأ نع ةورع

 اذل يح ًادعاق أرقي ناكف ّنسأ یح طق ادعاق ليللا ةالص يلصي كي هللا لوسر رت

 دبع ركذ دقو ۰ « عكر مث ةيآ نيعبرأ وأ ةيآ نيثالث نم ًاوحن أرقف ماق عكري نأ دارأ

 ام » : هيف ءاج ثيح ۱۱4۸ مقر ةصاخو رظنتلف ثيدحلا فارطأ ماقرأ انه يقابلا

 ثيدحلا « .. ربك اذإ يح ًاسلاج ليللا ةالص نم ءيش يف أرقي ## يبنلا تيأر

 ادعاقو ًامئاق ةلفانلا زاوج باب « اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك : ملسم هحرحخأو

 دعاقلا ةالص يف باب «ةالصلا باتك : دواد وبأ و ء«(ه05 ۰۵۰۵/۱ )۰

 اسلاح عوطتي لحرلا يف ءاج ام باب «ةالصلا باتك : يذمرتلا و « (ه85/١)

 امئاق ةالصلا حتتفا اذإ لعفي فيك باب «ليللا مايق باتك : يئاسنلا و « 0۲۱۳/۲)

 . ۱۱4۹ ح VD) خلا.



 Vo اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 فصنلا ىلع دعاقلا ةالص باب )۹١(

 مئاقلا ةالص نم

 انث ؟رمع نب رشب انث يمضهجلا يلع نب رصن انثدح (4۳۷)

 سنأ نع “دعس نب دمحم نب ليعامسإ يثدحرفعج نب هللا دبع
 :كلام نبا

 ادوعق نولصي اسان ىأرف جرح ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ

 . مئاقلا ةالص نم فصنلا ىلع دعاقلا ةالص :لاقف

 . حيحص دانسإ اذه

 رماع يبأ نع ميهاربإ نب قاحسإ نع "ىربكلا" يف يئاسنلا هاور

 . طح اذه :لاق «هب يمرحملا رفعج نب هللا دبع نع يدقعلا

 عبس ةنس تام «ةعساتلا نم «ةقث «يرصبلا دمحم وبأ يدزألا ينارهزلا مكحلا نبا (۱)

 .أطخ وهو "رامع نبا" لصألا يف عقوو .(۱۰۰/۱ بیرقتلا ) ع/نيتئامو مست ليقو

 /ةئامو نيعبس ةنس تام ةنماثلا نم «سأب هب سيل «يمرحملا «ىدملا دمحم وبأ (۲)

 . ( 105/١ بيرقتلا ) 4م تح

 ت ق م خ/ةئامو نيثالثو عبرأ ةنس تام «ةعبارلا نم ةجح ةقث دمحم وبأ ىدملا (۳)

 زمر يف أطخ عقو ثيح (۱۰۹/۱) لامكلا بيذمت رظناو (۷۳/۱ بيرقتلا ) س

 ةصالخلاو بيرقتلا يف هحرخ نم

 اذه سنأ ثيدح يف هيبأ نع متاح يبأ نبا لاق اذكو )٩5/۱( فارشألا ةفحت )٤(

 = هيلإ راشأ يذلا نارمع ثيدح ىلع مالكلا يف رجح نبا ركذو ١70/١( للعلا )

۷۷ 
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 .؟)نیصح نب نارمع ثيدح نم ننسلا باحصأو يراخبلا هاورو

 «بئاسلاو سنو «ورمع نب هللا دبع نع بابلا قو :يذمرتلا لاق

 ثيدحو «ةشئاع نع يذمرتلا هركذي مل اغ اضيأ بابلا فو :تلق

 . "”'ىربكلا" يئاسللا يف يذمرتلا مهرکذ نمو «ةشئاع

 : لاقو « ًأطح اذه : متاح وبآ اهیف لاق لا قیرطلا نم سنأ ثيدح يريصوبلا

 . (۲۵۳/۱) عماجلا حیحص يف امك ينابلألا هححصو . تاقث هلاجر

 تلأس » : هدنع هظفلو )6۸4/۲(  دعاقلا ةالص باب ءريصقت باتک : يراخبلا )١(

 نمو « لضفأ وهف امئاق یلص نإ :لاقف ؟ ادعاق لحرلا ةالص نع ## هللا لوسر

 .«دعاقلا رجأ فصن هلف امئان یلص نمو <« مئاقلا رحأ فصن هلف ادعاق یلص

 باوبآ : يذمرتلا و (0۸4/۱) دعاقلا ةالص يف باب قالصلا باتک : دواد وبآ و

 «(۲۰۷/۲) مئاقلا ةالص نم فصنلا ىلع دعاقلا ةالص نأ ءاج ام باب قالصلا

 (۱۹۷/۱) مئاقلا ةالص ىلع دعاقلا ةالص لضف «ليللا مايق باتک :يئاسنلاو

 نم فصنلا ىلع دعاقلا ةالص باب « اهیف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتک :ةجام نباو

 . (۳۸۸/۱) مئاقلا ةالص

 0۲۰۸/۲ ابیرق هجيرخت مدقتلا نارمع ثيدح هجارخإ دعب هلاق يذمرتلا مالک (۲)

 باب « اهرصقو نیرفاسلا ةالص باتک : ملسم هجرخأ ورمع نب هللا دبع ثیدحو

 : لاق كو هللا لوسر نأ تئدح هیفو ( 507/1١ ما .. ادعاقو امئاق ةلفانلا زاوح

 . ثيدحلا هتيتأف لاق « ةالصلا فصن ادعاق لحرلا ةالص »



 ۷:>۷ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 )٩۲( هللا لوسر ةالص يف ءاج ام باب 2#

 هضرم يف

 ؟)دواد نب هللا دبع انبأ يمضهجلا يلع نب رصن انئدح (4۳۸)

 طيبن نع “دنه يبا نب ميعن نع طيب نب ةملس انثدح هتيب يف هباتك نم

 هللا ىلص هللا لوسر ىلع يمغأ :لاق ””ديبع نب ملاس نع ؟”طيرش نبا

 :لاقف «قافأ مث هضرم يف ملسو هيلع

 ابأ اورمو «نذؤيلف ًالالب اورم :لاق .معن :اولاق ؟ةالصلا ترضحأ

 :اولاق ؟ةالصلا ترضحأ :لاقف «قافأف هيلع يمغأ مث «سانلاب لصيلف ركب

 يمغأ مث ) «سانلاب لصيلف ركب ابأ اورمو «نذؤيلف الالب اورم:لاق .معن
 «نذؤيلف الالب اورم :لاق .معن :اولاق ؟ةالصلا ترضحأ :لاقف «قافأف هيلع

 نم «دباع ةقث «لصألا فوك ءارغصم ةدحومو ةمجعع. :ييرلا نمحرلا دبع وبأ (۱)
 مل كلذلف هتوم لبق ةياورلا نع كسمأ « نيتئامو ةرشع ثالث ةنس تام «ةعساتلا

 . ( 4١7/١ بيرقتلا ) 4 خ / يراخبلا هنم عمسي

 سارف وبأ «يعجشألا ةمجعلا حتفب :طيرش نبا ءارغصم ةدحومو نونب :طيبن نبا (۲)

 . ( 7١9/١ بيرقتلا ) ق س مت د / ةسماخلا نم « طلتحا :لاقي «ةقث «يفوكلا

 ق س دم م تخ/ةئامو رشع ةنس تام « ةعبارلا نم ءبصنلاب يمر «ةقث «يعجشألا (۲)

 . ( ۳٠٠١/۲ بيرقتلا )

 . ( ۲۹۷/۲ بيرقتلا ) ق س مت د / ةملس ابآ یکی « ريغص يباحص )٤(

 .(؟١/80 بيرقتلا ) ع / ةفصلا لهأ نم يباحص « يعجشألا (5)
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 )فیسآ لحجر يبأ نإ :ةشئاع تلاقف )6 سانلاب لصیلف ركب ابأ اورمو

 هيلع يمغأ مث .هریغ ترمأ ولف عیطتسی ال يكبي ماقلا كلذ ماق اذإف

 :لاقف «قافأف

 بحاوص نكنإف «سانلاب لصيلف ركب ابأ اورمو نذؤيلف الالب اورم

 . فس وي تابحيوص وأ «فس وي

 يل اورظنا :لاقف ةفح دحو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ مث

 وبأ هآر املف ءامهيلع أكتاف رخآ لجرو ةريرب تءاجف «هيلع ءىكتأ نم

 هللا لوسر ءاج مث «كناكم تبثا نأ هيلإ أموأف «صكنيل بهذ ركب

 ركب وبأ ىضق ىح «رکب يبأ بنج ىلإ سلج يح ملسو هيلع هللا ىلص

 .ضبق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نإ مث «هتالص

 نب رصن ريغ هب ثدحي مل « بيرغ ثيدح اذه : هللا دبع وبأ لاق )

 ١ ا يلع

 )١( هتبثأف ةيروميتلا ةحام نبا ننس يف وهو ةيدنهاو لصألا نم طقس نیسوقلا نيب ام .

 . 9/٩( برعلا ناسل ) ءاکبلاو نزحلا عیرس يأ (۲)

 راهظإ يف فسوی بحاوص لثم نأ دارلاو " : (۱۰۳/۲ ) حتفلا يف رجح نبا لاق (۳)

 دحاو هب دارطاف عمجلا ظفلب ناك ناو باطنلا اذه نإ مث «نطابلا يف ام فالح

 يت اهوق ركذو " ... : تلاقف كلذ دعب اميف يه تحرص دقو « طقف ةشئاع يهو

 ريغ ةيروميتلا ةجام نبا و « ١5١ "هاو لصألا يف دوجوم ريغ نيسوقلا نيب ام )٤(
 نأ



 4 اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك
MH 0١ . ۱۱ ۱ و  

 هاورو يب يلع نب رصن نع لئامشلا يف يذمدرتلا هاور

 ب

 يطويسلا يلع وبآ ةياور يف يئاسنلا ثيدح :فارطألا يف يزلا لاق
(Ds siti 7 7 . رم ١ 

 .ىهتنا ةافولا باتك عيمج كلذكو «مساقلا وبا رک ذی و هنع

 "هدنسم" يف ديمح نب دبع هاورو )ی رغصلا يئاسنلا باتک يف هرآ مو

 (هرحآ يف ةليوط ةدايزب هرکذف دواد نب هللا دبع انث لیضفلا نب دمحم ان

 ."ةرشعلا دیناسلا دئاوز"  هتدرفآ امك

 نب هدابع نب دمحم نب مساقلا نع "هحيحص" 5 ةعرزح نبا هاورو

 يقابلا دبع .ط ةحام نبا يق وهو ۰ (554/8) فارشألا ةفحت يف هركذ يزملا

 . ۱۲۳4 ح

 ۰۳۳۳ ح ۱۹۸ ص نابلألا قيقحتو ۰۳۷۹ ح ۳۰۸ ص يعزلا قیقحت لئامشلا (۱)

 . نابلألا هححصو

 يف رخآ هجو نم هدنع وهو (۲۰۳/۳) ةفحتلا يف يزلا لاق امك یربکلا يف هاور (۲)

 . هنایب نیو « یرغصلا

 . (۲۵۸/۳) فارشألا ةفحت يف هلاق (۳)

 هللا يضر  ةشئاع ثیدح نم اهيف وهف الو طيبن نب ةملس ثیدح نم ديري هلعل (4)

 . هنایب ٍقأيو ل اهنع

 ثيدح يف تءاج يريصوبلا اهيلإ راشأ يلا ةدايزلاو « ٠٠١ ح ۷۷ ص بحتنلا (ه)

 . نيحيحصلا يف ةشئاع

 ب۷



 ها

 رهشلا ضوع.د قيقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۰

 نع مهلك يدزألا ىيي نب دمحمو يئاطلا مزحأ نب ديزو يلهلا دابع

 . هب دواد نب هللا دبع

 . "”سابعلا امهدحأ نيلجر نيب یداهی جرخف

 يأ نع "'(ليئارسإ نع ) عيكو انث ءدمحم نب يلع انثدح )٤۳۹(
 :لاق «سابع نبا نع ؟”ليبحرش نب مقرألا نع قاحسإ

 هيف تام يذلا هضرم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ضرم امل

 هللا لوسر اي :ةشئاع تلاق هّیلع يل اوعدا :لاقف «ةشئاع تيب يف ناك

 كل وعدن هللا لوسر اي :ةصفح تلاق هوعدا :لاقف ؟ركب ابأ كل وعدن

 :لاق «سابعلا كل وعدن هللا لوسر اي :لضفلا مأ تلاق «هوعدا :لاق ؟رمع

 )١( ح ( 59/7) حيحصلا ۱۱۲4 .

 بابو « )٠١١/۲( ةعامجلا دهشي نأ ضيرملا دح باب «ناذألا باتك :يراحبلا يف (۲)

 ةلعل مامإلا بنج ىلإ ماق نم بابو )١74/7( ةمامإلاب قحأ لضفلاو ملعلا لهأ
 ضرم باب :يزاغملا باتكو )۱۷۲/۲(  متؤيل مامإلا لعح امن بابو ۰ (177١/؟)

 فالختسا باب «ةالصلا باتك :ملسم دنعو )۱٤١/۸- ١58( هتافوو هه يبلا

 مامتئالا باب مامالا باتک :يئاسنلاو ۳۱۱/۱-۳۱۲) رذع هل ضرع اذإ مامإلا

 . (195/1) ادعاق يلصي مامإلاب

 ۰۱4۰ "ه" يف كلذك وهف هتابثإ باوصلاو لصألا نم طقس نيسوقلا نيب ام (۳)

 . ۳٠٦۳/٤ فارشألا ةفحت و « ۲٦٦ ص ةيروميتلا ةحام نباو

 . ( 5١/١ بيرقتلا ) ق / ةئلاثلا نم « ةقث « يفوكلا « يدوألا (:)



 A-A" اهيف نئسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 نع اوموق :رمع لاقف «تکسف رظنف هسأر عفر اوعمتجا املف «معن

 :لاقف « ةالصلاب هنذؤي لالب ءاج مث « ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

£ 

 ابأ نإ هللا لوسر اي :ةشئاع تلاقف «سانلاب لصيلف ركب ابآ اورم

 ترمآ ولف ؛نوكيي سانلاو يكبي كاري ال مو رصح قيقر لجر ركب

 ناطخت هالجرو نیلجر نيب يداهي جرخف «ةفح هسفن يف ملسو هيلع هلل

 هللا یلص هللا لوسر ذخأو :سابع نبا لاق رکب يبأب نومتأي سانلاو

 .ركب وبآ غلب ناك ثيح نم ةءارقلا نم ملسو هيلع

 . ةنسلا اذكو :عيكو لاق

 .كلذ هضرم يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تامف :*لاق

 هللا دبع نب ورمع هساو قاحسإ ابأ نأ الإ «تاقث هلاجر دانسإ اذه

 اميس ال ةنعنعلاب هاور دقو )سلدی ناك اضيأو هرخآب طلتخا ىعيبسلا

 ماقو :لاق سلح ىح  يبلا ءاجف " : اذكه (۳۵۹/۱) دنسلا يف ةرابعلا تءاج (۱)

 . " ركب يبأب نومتأي سانلاو هيو يبلاب متأي ركب وبأ ناكو « هنیع نع ركب وبأ
 . دمحأ دنع ثيدحلا قايس هيلع لدي امك سابع نبا يأ (۲)

 . ًاريثك كلذ انب رم (۳)



۷۸ 

 سم

 رهشلا ضوع.د قیقحت

سإ وبأ ركذي ل" :يراخبلا لاق دقو
 ""7ليبحرش نب مقرأ نم اعاس قاح

 - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 ضيا سابع نبا ثيدح نم "هدنسم' ق ده مامالا هاور :تلق

 نود هرخآ ىلإ سابع نبا لاق "هدنسم" يف ةبيش يبأ ركب وبأ هاورو

 .دانسالاب عیک و نع هيقاب

 نب دمحم نع نایفس نب نسحلا نع "هحیحص" يف نابح نبا هاورو

 هلصأو هب ()قاحسا يبأ نع شمعألا نع (ةيواعم يبأ نع رين نب هللا دبع

 . (*)ه ضرب هللا دبع نب هللا ديبع ثيدح نم "نيحيحصلا" ق

 )١( ريبكلا خيراتلا )40/۲ ( .

 . يلعل كيو يبلا ةيؤر مدع ةدايز هيفو ۰ (۳۵۹/۱) دنسملا (۲)
 نابح نبا حيحص يف دوجولا نأ ريغ 2 1١4١ "مه" و لصألا يف ءاج اذكه (6)

 ريغ نب هللا دبع نب دمحم انثدح لاق نايفس نب نسحلا انربخأ " : هلوق (4۳۰/۳)

 . هركذف " ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع شمعألا نع ةيواعم وبأ انئدح : لاق

 )٤( ًاضيأ هجولا هذه نم نابح نبا دنع وهو ۳۹ ثيدحلا جيرخت رظنا )4۲۰/۲( .



 YoY اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 رجفلا يف تونقلا باب )٩۳(

(ND . ۳۲ 6. ) 

 ةملس مأ نع هيبأ نع “عفان نب هللا دبع نع نمحرلا دبع نب ةسبنع انث

 :تلاق

 .رجفلا يف تونقلا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىف

 . فيعض دانسإ اذه

 دمحم :لاقو «هب ىلعي نب دمحم قيرط نم "هننس" يف يطقرادلا هاور

 الو ءافعض مهلك “عفان نب هللا دبعو نمحرلا دبع نب ةسبنعو ىلعي نبا

 ا 1 ذا

 ق / ةرشع ةيداحلا نم «لوبقم «يفريصلا «يرصبلا ورمع وبآ « يبضلا ناليغ نبا (۱)
 . ( ۱۳۷/١ بیرقتلا )

 ةنكاس نون امهنيب ةدحولاو يازلا مضب : روبنز هبقل « يفوكلا ىليل وبآ « يملسلا (۲)
 .( ۲۲۱/۲ بيرقتلا ) ق ت / نيتئاملا دعب تام «ةعساتلا نم «فيعض «ءار هرخآو

 . ( ۸۸/۲ بيرقتلا ١ ق ت / ةنماثلا نم « عضولاب متاح وبأ هامر / كورتم (۳)

 ق / ةئامو نيسمخو عبرأ ةنس تام « ةعباسلا نم « فيعض «يندملا رمع نبا ىلوم )٤(
 . ( ٤٥٦/١ بیرقتلا )

 ءاج دقو « تبثأ ام باوصلاو « فيرحت وهو "رمع نب هللا دبع " لصألا يف عقو (5)

 . هاو ييطقرادلا ننس يف باوصلا ىلع

 . (۳۸/۲) ننسلا (7)



 يدامرلا راشب نب ميهاربإ قیرط نم "هننس" يف يقهيبلا هاورو

 اش ثيدحلا اذهو ()دانسالاب ىلعي نب دمحم نع

tt MN. ۳ ۳۹۳ ۶ 8  

 ثيدح نمو ةريره يبأ ثیدح نم "نیحیحصلا" يف یور ال( فلاخم )

 . (*)یلزام نب سنآ

 حبصلا ةالص يف تونقلا ري ۸ نم باب « ةالصلا باتک :یربکلا ننسلا (۱)

(۲۱/۲). 

 يوارلا بیردت :رظنا ۰ رکنلاو ذاشلا نيب يّوسي نم دنع ميقتسي "ذاش "هلوق (۲)

 امهنم لک دح نيبو امهنيب قرف رجح نبا نکل « (۲۳۲-۲۳۰/۱)

 اذه ركذ دقو «ركنم انه ثيدحلاف هليصفت ىلعو (5075 :5174/9) تكنلا يف امك

 ثيداحألا يف ةيهانتلا للعلا ) تاعوضوملا يف يزوجلا نبا ثيدحلا

 . 445/١( ةيهاولا

 .تبثأ ام باوصلا ؛لعلو "فلتخم" اذكه "هاو لصألا يف عقو نيسوقلا نيب ام (۳)

 ظفلو (۲۸۹/۲) دمحلا كلو انبر مهللا لضف باب باب «ناذألا باتك : يراحبلا (4)

 يضر  ةريره وبأ ناكف « # هللا لوسر ةالص نبرقأل : لاق ةريره يبأ ثيدح

 حبصلا ةالصو ءاشعلا ةالصو رهظلا ةالص نم ةرخألا ةعكرلا يف تنقي  هنع هللا

 . نيرفاكلا نعليو نينمؤملل وعديف « هدمح نمل هللا عمس :لوقي امدعب

 يراخبلا نم رظناو .رجفلاو برغملا يف تونقلا ناك :لاق سنأ ثيدح ظفلو

 ملسم امهجرخأو «(4۸۹/۲) هدعبو عوكرلا لبق تونقلا باب «رتولا باتك :ًاضيأ
 عيمج يف تونقلا بابحتسا باب «ةالصلا عضاومو دحاسلا باتك :هحيحص يف

 . ( 459 2454/١ ) ةلزان نيملسملاب تلزن اذإ ةالصلا



 ۷و اهیف نتسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 برقعلاو ةيحلا لتق باب )6 ٩(

 ةالصلا يف

 نع ")كللا دبع نب مكحلا انث "”ناهدلا تباث نب يلع انث :الاق ؟)رفعح

 هيلع هللا ىلص يبلا تغدل :تلاق ةشئاع نع بيسملا نب ديعس نع ةداتق

 :لاقف ءةالصلا يق وهو برقع ملسو

 لحلا يف اهولتقا .يلصلا ريغو يلصلا عدت ام برقعلا هللا نعل

 . مرحلاو

 هب درفني ۸ نكل كلملا دبع نب مكحلا فعضل ؛فيعض دانسإ اذه

 . هب ةداتق نع ةبعش نع رفعج

 ةيداحلا نم ءقودص طساو نم هلصأ «ىجي وخأ بلاط يبأ نب دمحم وبأ « يدادغبلا (۱)

 . ( 985/١" بیرقتلا) ق / نيتئامو نیس و نامث ةنس تام « ةرشع

 | نيتئامو ةرشع عست ةنس تام « ةرشاعلا رابك نم . قودص «ينوكلا راطعلا (۲)

 . ( ۳۲/۲ بیرقتلا ) ق ص

 ق س ت خب / ةعباسلا نم « فيعض « ةفوكلا ليزن «يرصبلا « يشرقلا (۳)
 . ( ۱١۹۱/۱ بيرقتلا )

 )٤( باب « جحلا باتك : ملسم دنع ةعزخ نبا نتمو دنس لثع وهو (۱۹۱/) حیحصلا =



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۰

 ثیدح :لاقو ةريره يبأ ثیدح نم "عماجلا" يف يذمرتلا هاورو
 5 5 £ . ١١

 . “عفار يبأو سابع نبا نع بابلا يقو :لاق «نسح

 نبا نع ("لدنم انث ليمج نب مئيهلا انث یی نب دمحم انثدح )٤٤۲(

 : ؟"هدج نع "یی نع ۲)عفار يبأ

 . ةالصلا يف وهو اًبرقع لتق ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نأ

 .”فيعض وهو يزنعلا يلع نب لدنم هيف دانسإ اذه

 :ظفلب (۲/*۸5) مرحلاو لحلا يف باودلا نم هلتق هريغو مرحملل بدنيام <
 روقعلا بلكلاو ةرأفلاو عقبألا بارغلاو ةيحلا : مرحلاو لحلا يف نلتقي قساوف سخ»

 . « ايدحلاو

 )١( ميلستلا لبق وهسلا يدجس يف ءاج ام باب «ةالصلا باوبأ :نتسلا )۲۳۹/۲(

  ۰۰هظفلو :

 » برقعلاو ةيحلا : ةالصلا يف نیدوسألا لتقب ك هللا لوسر رمأ «. ۱

 ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس :رظناو )۸۰/۲( .

 مث نونلاو ةلمهلا حتفب :يزنعلا يلع نبا «يناثلا نکاس ميل ثلثم : لدنم (۲)

 ۱ نم «فيعض «بقل لدنمو «ورمع هسا :لاقیو ءفوكلا هللا دبع وبأ ياز

 ۱ ق داةئامو نيتسو نامن وأ عبس ةنس تامو ةئامو ثالث ةنس دلو «ةعباسلا

 . ( ۲۷٤/۲ بیرقتلا )

 . عفار يبأ نب هللا ديبع نب دمحم (۳)
 . 1481 ح امهتمجرت تمدقت ندلا عفار يبأ نب هللا ديبع (4)

 . 48 هللا لوسر ىلوم يطبقلا عفار وبأ (ه)

 . يريصوبلا دنع اذإ ةقث وهف هقثو نابح نبا نأ ريغ هللا ديبع نب دمحم كلذكو )3



 ۷۷ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 هرکی يتلا تاعاسلا باب )٩۵(

 ةالصلا اهیف

 نع كيدف يبأ نبا انث ؟)يردکنلا دواد نب نسحلا انئدح (44۳)

 نب ناوفص لأس :لاق «ةريره يبأ نع يربقلا نع نامثع نب كاحضلا

 نع كلئاس ينإ هللا لوسر اي :لاقف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لطعلا

 لیللا تاعاس نم له :لاق ؟وه امو :لاق ؟لهاح هب انأو ماع هب تنأ رمآ

 :لاق ؟ةالصلا اهیف هرکت ةعاس راهنلاو

 علطت امفاف سمشلا علطت ىح ةالصلا ع دف حبصلا تیلص اذإ عن

 ىلع سمشلا يوتست ىح ةلبقتم ةروضحم ةالصلاف لص مث «ناطيش ينرقب

 كلت نإف ؛ةالصلا عدف حمرلاك كسأر ىلع تناك اذإف حمرلاک كسأر

 نع) سمشلا غیرت يح ءامباوبأ اهیف حتفتو منهج اهیف رحست ةعاسلا

 یصعلا یلصت يح ةلبقتم ةروضحم ةالصلاف 2”(تلاز اذاف نعألا كبحاح

 ةرشاعلا نم «رمتعملا نم هعاس يف اوملکت «هب سأب ال «يردكنلا يندملا دمحم وبآ (۱)

 . ( 155/١ بیرقتلا ١ ق س / نیتئامو نيعبرأو عبس ةنس تام

 هتبثأ ام باوصلاو 2١47 "مه" يف دوحوم وهو لصألا نم طقس نيسوقلا نيب ام (۲)

 لصأ ىلع لدف "ه"يف ام وحن نابح نبا دنع ءاجو « هيضتقي قايسلا نأل

 ۰ هدوج و

 ب[



 هام

 رهشلا ضوع.د قيقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۸

 . نسح دانسإ اذه

 دمحأ نع قثملا نب يلع نب دمحأ نع "هحيحص" يف نابح نبا هاور

 نع يشرقلا هللا دبع نب ضايع نع بهو نبا نع يرصلا یسیع نبا
 . هب يربقملا ديعس

 مكحلا دبع نب هللا دبع نب دمحم نع "هحيحص" يف ةعيزخ نبا هاورو

 . “هب بهو نبا نع امهالک ىلعألا دبع نب فسويو

 . (۲)هدنسم" ف دمحأ مامالا هاورو

 كاحضلا نع دوسألا نب ديمح قیرط نم اضیآ يلصولا ىلعي وبأو

 يف هلصأو ""ناوفص دنسم نم هلعجف لطعلا نب ناوفص نع يربقلا نع
 . (*) مع نبا ثيدح نم "نيحيحصلا"

 اهيلإ راشأ يلا قيرطلا نم (۸/۳) كيدف يبأ نبا قيرط نم (۱۳/۳) نابح نبا (۱)

 . (۲5۷/۲) يريصوبلا ركذ امك ةميزخ نبا دنع وهو يريصوبلا

.)۳۱۲/۰( )۲( 

 قیرط نم ًاضيأ دمحأ دنع هنأل ىلوأ ناكل " ناوفص دنسم نم هالعجف" :لاق ول ()
 . هب دوسألا نب ديمح

 قح رصعلا دعبو سمشلا قرشت نح حبصلا دعب ةالصلا نع يهنلا ركذ هيفو (4)

 دعب ةالصلا باب « ةالصلا تيقاوم باتك : يراخبلا دنع وهو سمشلا برغت

 نيرفاسملا ةالص باتك : ملسم دنعو « (۵۸/۲) سمشلا عفترت ىح رجفلا
 = يهنلا يف اجرح دقو )57/4/١( اهيف ةالصلا نع ی لا تاقوألا باب « اهرصقو



 Y۹ اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك
 . ` ةسبع نب ورمع ثيدح نم ملسم ييو قدرك 5 .

 ۲( ۲ 1 لإ 35 7

 . "قرط نم هضعب "ىرغصلا" يف يئاسنلا یورو

 نع رمعم انبأ قازرلا دبع انبأ روصنم نب قاحسإ انثدح (464)

 عضولا يف  هنع هللا يضر  ةريره يبأ ثيدح نيتقولا نيذه يف ةالصلا نع

 . ًافنآ هيلإ راشملا
 : يهو اذه ةجام نبا ثيدح اهيلع لمتشا يلا تاقوألا يف ةالصلا نع يهنلا هيفو (۱)

 مدقت امك نيحيحصلا يف ةريره يبأو رمع نبا ثيدح يف اءاج ناذللا ناتقولا

 نيرفاسملا ةالص باتك : يف ملسم هجرحآ ءامسلا دبك يف سمشلا ءاوتسا دنعو

 : هيفو ليوط ثيدح نم ( 559/١ ) ةسبع نب ورمع مالسإ باب ءاهرصقو
 :لاق ؟ ةالصلا نع نربحأ هلهجأو هللا كملع امع ينربخأ هللا ين اي :تلقف

 علطت اهفإف ؛عفترت نح سمشلا علطت يح ةالصلا نع رصقأ مث حبصلا ةالص لص»
 ةدوهشم ةالصلا ناف لص مث «رافكلا اه دجسي ذئيحو «ناطيش ينرق نيب علطت نيح

 منهج رجست ذشيح ناف ؛ةالصلا نع رصقأ مث «حمرلاب لظلا لقتسي ىح ةروضحم
 رصقأ مث ءرصعلا يلصت نح ةروضحم ةدوهشم ةالصلا ناف لصف ءيفلا لبقأ اذإف

 اه دجسي ذغنيحو «ناطيش ينرق نيب برغت اهإف ؛سمشلا برغت ىح ةالصلا نع
 . « رافكلا

 نب ةبقع ثيدح رمع نبا ثيدح جارخإ عضوم يف ملسم جرحأو
 نأ اناهني ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك تاعاس ثالث » :هيفو ينهجلا رماع

 نيحو «عفترت يح ةغزاب سمشلا علطت نيح :اناتوم نهيف ربقن نأ وأ نهيف يلصن

 ىح بورغلل سمشلا فيّضت نيحو « سمشلا ليمت ىح ةريهظلا مئاق موقي
 . « برغت

 )56/1١-57(. اهيف ةالصلا نع ی ىلا تاعاسلا باب « تيقاوملا باتك :ىرغصلا (۲)



 ا

 رهشلا ضوع.د قيقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۰

 نأ ٩ يحبانصلا هللا دبع يبأ نع راسي نب ءاطع نع ملسأ نب ديز

 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 انرق اهعم علطي :لاق وأ) ناطيشلا نرق نيب علطت سمشلا نإ

 اذإف ءامراق ءامسلا طسو يف تناك اذإف ءاهقراف تعفترا اذإف (ناطيشلا

 تبرغ اذإف “(امراق بورغلل تند اذإف اهقراف .تلاز :لاق وأ تكلد)

 . ")تاعاسلا ثالثلا اذه اولصت الف اهقراف

 . تاقث هلاجرو لسرم دانسإ اذه

 ةنيدملا مدق «نيعباتلا رابك نم «ةقث «يدارملا ءرغصم ةلمهع. :ةليسع نب نهرلا دبع (۱)

 ع / كلملا دبع ةفالخ يف تام «مايأ ةسمخب ملسو هيلع هللا یلص يبنلا توم دعب

 . ۳۱۷ ص ةلاسرلا :رظناو ( 591/١ بيرقتلا )

 وهو ةيروميتلا ةجام نسبا ننس و "هاو لصألا نم طقس نيسوقلا نيب ام (۲)

 هيف وهف هدوحو ىلع لدي ام أطوملا يفو ۱۲۵۳ يقابلا دبع .ط يف دوجوم

 رصعلا دعبو حبصلا دعب ةالصلا نع يهنلا باب « نآرقلا باتك : هب ديز قيرط نم

(۲۱۹/۱) . 

 " ۱۲۵۳ يقابلا دبع .ط يفو « "تاعاسلا ثالثلا" : "ه" یو لصألا يف اذكه (۳)

 . "ثالثلا تاعاسلا

 نمو « يحبانصلا هللا دبع : لاق نكل مدقت امك أطوملا يف كلام هجرخأ ثيدحلا (5)

 تاعاسلا باب « تيقاوملا باتك : يريصوبلا هيلإ راشأ امك يئاسنلا هجرخأ هقيرط

مو دنس لثك )55/1١( اهيف ةالصلا نع ی يلا
 : امهدنع هظفلو « كلام نت



 ۷. اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 «ةقث ناك :دعس نبا لاق لایل سمح دعب مدقف ملسو هيلع هللا یلص يبلا

 . "”تاقثلا يف نابح نبا هركذو «ةقث يعبات يماش :يلجعلا لاقو

 ريغب هب ديز نع «كلام نع «ةبيتق نع "یرغصلا يف يئاسنلا هاورو

 . "قايسلا اذه

 ءافراق توتسا اذإ مث , اهقراف تعفترا اذإف ناطيشلا نرق اهعمو علطت سمشلا نإ »

 . « اهقراف تبرغ اذإف « افراق بورغلل تند اذإف , اهقراف تلاز اذإف

 كلام دنع ثيدحلا نأ ىرت تنأو . تاعاسلا كلت يف ك هللا لوسر یفو

 نم ةحام نبا دنع هنأو يحانصلا هللا دبع قيرط نم هللا امهمحر  يئاسنلاو

 ؟ نيفرطلا دحأ دنع مهولا لصحو دحاو امه لهف «يحبانصلا هللا دبع يبأ قيرط

  يحبانصلا هللا دبع وبأ وه امنإو « يحبانصلا هللا دبع دحوي ال هنأ ىلع ريثكلا

 يحبانصلا هللا دبع نأو نانثا امهنأ ىري نيققحلا ضعبو « كلام لبق نم للخ لصحو

 « ةليسع نب نمحرلا دبع يحانصلا هللا دبع وبأ وه سيلو لصتم ثيدحلاو «يباحص
 نبا ثیدح اوضرعتي مل ؟ ءالؤه لوق ىلع ةحام نبا ةاور لبق نم أذإ للخلا لهف

 رهظي يذلاو « هللا دبع ركذب هدارفنا مدع اوركذو كلام نع اوعفاد امنإو ةحام

 (۲۲۹ ۹۲ 91/5 بيذهتلا) عوضولا لوح رظناف دحاو وار امهنأ ملعأ هللاو يل

 ةيشاحلا يعفاشلل ةلاسرلاو (45-15/؟) أطوملا ىلع يناقرزلا حرشو

 .( ۳۱۷-۳۲۰ ص

 . (۲۲۹/۲) بیذهتلاو « ۲۳۰ص يلجعلل تاقثلا (۱)

 ينابلألا هفعض ثيدحلاو « ةحام نبا قايس نم ادج بيرق قایسلاو « 4 ةيشاح رظنا (۲)

 . (۵۱/۲) ریغصلا عماجلا فيعض يف امك



۷۹ 

 فوخا ةالص باب )7 ٩(

 بویآ ان ؟)دیعس نب ثراولا دبع انث ةدبع نب ده انئدح (ع عه)

 :هللا دبع نب رباج نع ريبزلا يبأ نع

 عكرف «فوخلا ةالص هباحصأب ىلص ملسو هيلع هللا یلص يبلا نأ

 «هنولي نيذلا فصلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجس مث ءاعيمج مهم

 رخأت مث نیتدجس مهسفنأب كئلوآ دجس ضمن اذإ يح «مايق نورحاآلاو

 ماقم اوماق نح كئلوأ للختو «كفلوأ ماقم اوماق ىح مدقتلا فصلا

 دجس مث ءاعيمج ملسو هيلع هللا ىلص ينلا مه عكرف «مدقملا فصلا

 مهسوژر اوعفر املف «هنولی يذلا فصلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عم عكر دق مهلكو «نيتدجس كئلوأ دجس

 . ةلبقلا يلي امم ودعلا ناكف نيتدجس مهسفنأب ةفئاط تدجسو

 . ؟)حیحص دانسإ اذه

 نب رباج ثيدح نم قرط نم .هضعب "ىرغصلا" يف يئاسنلا ىور

 ردقلاب يمر «تبث ةقث «يرصبلا «يرونتلا ةديبع وبأ مهالوم يربنعلا ناوكذ نبا (۱)

 يف يريصوبلا لوق ميقتسيف )۳٠١/۲( ةناوع يأ دنع ثيدحتلاب ريبزلا وبأ حرص دق (۲)

 . حیحص هنأ دانسإلا



 ۷۳ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتک

 ND) بم 0 1 ل 6 ی )ا
 . ̀ هب هدبع نب دها نع هحيحص يف ةعرحخ نبا هاورو « هللا دبع

 نع ينادمحلا دمحم نب ورمع نع "هحيحص'" ق نابح نبا هاورو

 ۰ رب هدبع نب دم 4ب م |

 نب لهس ثيدح نمو رمع نبا ثيدح نم "نيحيحصلا" ق هلصأو

 . 03ش يا

 . (۱۸4/۱-۱۸۵) فوخلا ةالص باتک : یرغصلا ننسلا (۱)

 . (۲۹۰/۲-۲۹۲) حیحصلا (۲)

 باوصلاو « ينادمحلا نب ورمع لصألا يف ءاجو « هحیحص نم عوبطلا يف هدحأ مل (۳)
 . ۱44 "ه" يف باوصلا ىلع ءاح دقو « تبثأ ام

 (4۲۹/۲) فوخلا ةالص باب «فوخلا باتك : يراخبلا دنع رمع نبا ثيدح (4)

 (4۲۲/۷) عاقرلا تاذ ةوزغ باب « يزاغملا باتك : يف هجرحأ لهس ثيدحو

 باتك :هحيحص يف نيثيدحلا ملسم جرحأو 4۳۱ ۰۳۰/۲) حتفلا :رظناو

 نم هحرخأو (۵۷۵ «ه١/٤۷) فوخلا ةالص باب ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص

 . ةجام نبا دنع ام وحنب رباج ثيدح
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 ءاقستسالا ةالص باب )٩۷(

 اش :الاق ؟"عیبرلا يبأ نب نسحاو رهزألا نب ده انئدح (447)

 دی نع يرهزلا نع ثدحي ؟)نامعنلا تعمس يأ انث ؟؟ریرج نب بهو

 :لاق «ةريره يبأ نع نمحرلا دبع نبا

 انب یلصف «يقستسي اموي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرح

 ةلبقلا وحن ههجو لوحو هللا اعدو انبطح مث «ةماقإ الو ناذأ الب نيتعكر

 . نميألا ىلع رسيألاو رسيألا ىلع نميألا لعجف «هءادر بلق مث «هيدي اعفار ب5

 دادغب ليزن «ناحرجلا عيبرلا يبأ نب يلع وبأ «يدبعلا دعحلا نب ىي نب نسحلا وه (۱)

 .(۱۷۲/۱ بیرقتلا) ق/نيتئامو نيتسو ثالث ةنس تام «ةرشع ةيداحلا نم «قودص

 ع | نيتئامو تس ةنس تام « ةعساتلا نم « ةقث « يرصبلا يدزألا هللا دبع وبأ (۲)

 . ( ۳۳۸/۲ بيرقتلا )

 يف نكل ةقث .بهو دلاو «يرصبلا رضنلا وبأ «يدزألا ديز نب مزاح نب ريرح وه (۳)

 تام «ةسداسلا نم وهو «هظفح نم ثدح اذإ ماهوأ هلو .فعض ةداتق نع هثیدح

 بیرقتلا ) ع / هطالتخا لاح يف ثدحي ۸ نکل طلتحا ام دعب ةئامو نیعبس ةنس

۱ . 

 نم ظفحا ئيس قودص «ةيمأ ىب ىلوم «يقرلا قاحسإ وبأ يرزحلا دشار نبا وه )٤(

 . ( ۳٠٤/۲ بیرقتلا ) 4 م تح / ةسداسلا



 بنعم اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 . (۱)تاقن هلاجر «حیحص دانسا اذه

 222 03 ÎT 2 و

 . © هرک ذف ریرج نب بهو انث :الاق قوزرم نب ميهاربإو

8 5( 
 . ̀ هب ريرج نب بهو قيرط نم مكاحلا هاورو

 نم "نيحيحصلا" ٤ هلصأو © کاحلا قیرط نم يقهيبلا هاورو

۳ 0 ۲ ۰( 
 . ̀ مصاع نب دیز نب هللا دبع ثيدح

 نبا هيف لاق نامعنلا هيف نأ عم يريصوبلا هقيثوت ىلع ىرجف نابح نبا هقثو مهلك (۱)

 نامعنلا نم بلقلا يف ةعزحخ نبا لاقو « فيعض وهف « ظفحلا ئيس قودص :رجح

 ةلالد هيفف ربا اذه تبث ناف ءريثك طيلخت يرهزلا نع هثیدح يف ناف دشار نبا

 .اهدعب ةرمو « ةالصلا لبق ةرم ن نيترم هءادر بلقو اعدو بطح هو يبلا نأ ىلع

 .(۳۳۳/۲) ةعزح نبا حيحص ىلع هقيلعت يف ينابلألا هفعضو «(۳۳۸/۲ حيحصلا )

 . (۲۳۸ ۰۳۳۳/۲) حيحصلا (۲)

 . (۳۲۹- ۳۲۵/۱) :رظنا مكاحلا يف هدجأ ۸ (۲)

 )٤( ءاقستسالا ةالص باتک : یربکلا ننسلا )۳۹۷/۳( .

 هظفلو )4٩۷/۲( ءاقستسالا يف ءادرلا لیوحت باب « ءاقستسالا باتک : يراخبلا (ه)

 هءادر بلقو ةلبقلا لبقتساف یقستساف یلصلا ىلإ جرح 88 يبنلا نأ » : هدنع

 . (1۱۱/۲) ءاقستسالا ةالص باتک : ملسم دنع وهو « « نيتعكر یلصف



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم 5

 ءاقستسالا يف ءاعدلا باب )4۸(

 نب ورمع نع شمعألا نع ةيواعم وبآ انث بيرك وبأ انئدح (44۷)
 :بعكل لاق هنأ ' ”طمسلا نب ليبحرش نع دعجلا يبأ نب ملاس نع ةرم ۰ ۳۷ .؟ (۱) 5 0 -

 ءرذحاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع انثدح ةرم نب بعك اي

 :لاقف هيدي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عفرف هللا

 ريغ اًعفان ثئار ريغ الحاع اقبط اًعيرم "!(اّيئرم) اثيغ انقسا مهللا
 :اولاقف رطملا هيلإ اوكشف هوتأف :لاق ءاوبيجأ بح اوعمج امف لاق ءراض

 لعجف :لاق ءانيلع الو انيلاوح مهللا :لاقف «تويبلا تمدم هللا لوسر اي

 .الامشو انيمي عطقني باحسلا

 ةبعش انث « ديلولا وبأ ئثدح « "هدنسم" يف ديمه نب دبع هاور :تلق

 . "هيف ةدايزب هركذف ةرم نب ورمع انبأ

 لمعو صم حتفو ةيسداقلا دهش مث ةدافو هل هنأب دعس نبا مزح «يماشلا يدنكلا (۱)

 . ( 748/١ بيرقتلا ) ٤م / اهدعب وأ نيعبرأ ةنس تامو « ةيواعمل اهيلع

 وهو ۲۷۲ ص ةيروميتلا ةحام نبا و "هاو لصألا نم طقس نيسوقلا نيب ام (۲)

 ثيدحلا تحرح يلا ىرخألا رداصلاو ۱۲۹ ح يقابلا دبع .ط يف دوجوم

 . اهايب ِقأيو

 مكاحلا هجرخأ « دبع دنع امك ةبعش قيرط نمو ۰ ۲۷۲ ح ۷۹ ص بختنلا (۳)



 ۷۷ اهیف ننسلا و ةالصلا ةماقا باتک

 نب نسحلا انث "”صوحألا وبآ مساقلا يبأ نب دمحم انئدح )٤٤۸(

3 71 ۳ 95 7 » (r 
 «تبا يبأ نبا بيبح نع “”نيصح انث سيردإ نب هللا دبع انث ؟”عيبرلا

 :لاقف ملسو هيلع هللا یلص يبلا ىلإ يبارعأ ءاج :لاق «سابع نبا نع

 رطخي الو «عار محل دوزتي ام موق دنع نم كتئج دقل «هللا لوسر اي

 :لاق مث هللا دمحف «ربنملا دعصف ؛(”لحف مش

 يف ءاعدلا باب « ءاقستسالا ةالص باتك : ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو (۲۲۸/۱) >

 هب شمعألا قيرط نم دنسملا يف ده هحرحأو « ( ۳۵۵/۳-۳۵۹۱) ءاقستسالا

 هدانسإ « حيحص ثيدح اذه : ثيدحلا يف مكاحلا لاقو « )١85/54( هيف ةدايزب

 : (۱4۵/۲) ءاورإلا يف امك ينابلألا لاقو « يبهذلا هقفاوو . نيخيشلا طرش ىلع

 هعبات مث ةيواعم هنع يوارلا نأل ؛ رضي ال انه شمعألا سيلدتو « الاق امك وهو

 . ًاضيأ ةرم نب ورمع سيلدت نم فوختلا لاز ةبعش نم ةعباتلا هذهو ةبعش

 هلقن هرخآ يف بلطو فوخلا ةالص باب يف ثيدحلا اذه قاس يريصوبلا نإ مث

 نيعضوملا يف "ه" نم فذحو نيعضوملا يف لصألا يف ررك هنأ الإ عضوملا اذه ىلإ

 .ررك ثيح هتفذحو « يغبني ثيح هتبثأف

 «يربكعلا مث يدادغبلا « مهالوم يفقثلا دقاو نب دامح نب مثيلا نب دمحم وه (۱)

 ق | نيتئامو نيعستو عست ةنس تام «ةرشع ةيداحلا نم ظفاح ةقن ءاهيضاق

 .( ۲٠١/۲ بيرقتلا )

 ةنس تام «ةرشاعلا نم «ةقث «ةدحوملا مضب :يناروبلا ءيفوكلا يلع وبأ يلجبلا (۲)

 .( ١57/١ بیرقتلا) ع | نيتئامو نيرشعو ىدحإ وأ نيرشع

 ةسماخلا نم «رحخآلا يف هظفح ريغت «ةقث وکلا ليذهلا وبأ «يملسلا نمحرلا دبع نبا (۲)
 . (۱۸۲/۱ بيرقتلا ) ع / ةئامو نيثالثو تس ةنس تام

 . (45/؟ ةياهنلا ) . بدجلاو طحقلا ةدشل ًالازه هبنذ كرحي ال يأ هر
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 مث ثئار ريغ الحاع ءاقدغ اعیرم اقبط ائيرم اثیغم اثیغ انقسا مهللا

 . انييحأ دق :اولاق الإ دوجولا نم هجو نم دحأ هيتأي امف «لزن

 . "”تاقث هلاجر حیحص دانسإ اذه

 . "اضيأ سابع نبا ثیدح نم هضعب ةعبرالا ننسلا باحصأ یور

 نع «رمتعم انث «نافع انث «ةبيش يبأ نبا ركب وبأ انثدح (449)

 :ةريره يبأ نع كيم نب ريشب نع 2 ”ةكرب نع “هيبأ

 ضايب (ىور وأ) تيأر يح ىقستسا ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نأ

 . هيطبإ

 . ءاقستسالا يف هارأ :رمتعم لاق

 . تاقث هلاجر .حيحص دانسإ اذه

 . سلدم وهو بيبح ةنعنع هيف نكل (۱)

 (1۸۸/۱) اهعيرفتو ءاقستسالا ةالص باوبأ عام قالصلا باتك :دواد وبأ (۲)

 :لاقو ‹ (445/؟) ءاقستسالا ةالص يف ءاج ام باب «ةالصلا باوبأ : يذمرتلاو

 يلا لاخلا باب «ءاقستسالا باتك : يئاسنلا و ۲ حیحص نسح ثيدح اذه ۲

 . ۱۵۰۷ ح (۱۷۹/۱) جرح اذإ اهیلع نوکی نأ مامالل بحتسي

 ةقث «مهيلإ بسنف ميتلا يف لزن « يرصبلا رمتعلا وبآ  يميتلا ناخرط نب نامیلس (۳)

 . ( ۳۲۶/۱ بیرقتلا ) ع/ ةئامو نيعبرأو ثالث ةنس تام «ةعبارلا نم «دباع

 بیرقتلا ) قد / ةعبارلا نم «ةقث .يرصبلا دیلولا وبآ يعشاحبا « تاحتفلاب : ةكرب (4)

 6/١؟(.



 ۷۹۹ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 يبأ نب دمحم نع ةعزق نب نسحلا نع "هحیحص" يف ةعزخ نبا هاور

 ثيدح نم "يراخبلا حيحص" يف هلصأو ب يميتلا ناميلس نع «يدع

3 )( 
 ۰ نس

 . (۳۳۹/۲) حيحصلا (۱)

 «(511/؟) ءاقستسالا يف هدي مامإلا عفر باب « ءاقستسالا باتك : يراخبلا (۲)

 هنإو  ءاقستسالا يف الإ هئاعد نم ءيش يف هيدي عفري ال #6 يبلا ناك » : هظفلو

 عفر باب «ءاقستسالا ةالص باتك : ملسم دنع وهو « هيطبإ ضايب ىري یح عفري

 . ( 11۲١/۲١ ) ءاقستسالا يف ءاعدلاب نيديلا



 00 يل

 يرهشلا ضوع.د قيقحت - يريصوبلل ةجام نبا دوز يف ةجاجزلا حابصم ۷۰

 نيديعلا ةالص يف مامإلا ربكي مك باب )٩٩(
 رامع نب) دعس نب نمحرلا دبع انث رامع نب ماشه انئدح (450)

 هیبأ نع ؛يبأ ئثدح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نذؤم 0( دعس نبا

 :هدج نع

 ىلوألا يف نيديعلا يف ربكي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 . ةءارقلا لبق اًسمح ةرخآلا يقو «ةءارقلا لبق اعبس

 هوبأو «رامع نب دعس نب نهرلا دبع فعضل ؛فيعض دانسإ اذه

 . ؟)هلاح فرعي ال

 نبا هللا دبع نع «رمتعملا نع «ددسم نع (هننس" يف دواد وب هاور

 نذؤم ركذ ماد ام هتابثإ باوصلاو « "ه"و لصألا نم طقس نيسوقلا نيب ام (۱)

 . ۲۷۲/۳ كلذك ةفحتلا يف وهو « © هللا لوسر

 . ةرم نم رثكأ دانسإلا اذه ىلع مالكلا مدقت (۲)
 : هدنع هظفلو ۰ )581/١( نيديعلا يف ريبكتلا باب « ةالصلا باتك :ننسلا (۳)

 .« امهيتلك امهدعب ةءارقلاو «ةرخآلا يف سمو « ىلوألا يف عبس رطفلا يف ريبكتلا »
 نبا و مدقتملا عضوملا يف دواد يبأ دنع لوطأ قايسب هب يفئاطلا قيرط نم وهو

 يف مامإلا ربكي مك يف ءاج ام باب « ةالصلا ةماقإ باتك : ۱۲۷۸ ح هوحنب ةحام

 ۱۰۰ ص يريصوبلا هيلإ راشأ امك دوراجلا نباو « )501/١( نيديعلا ةالص

 هيف لاق يفئاطلا هيفو )4۸/۲(  يطقرادلاو (۱۸۰/۲) دنسملا يف دمحأو ۲۰۲ ح

 صيخلتلا يف لاق هنكل ( 455/١ بيرقتلا ) " مهيو ئطخي قودص " :رجح نبا

 دعب ينابلألا لاق " يذمرتلا هاكح اميف يراخبلاو يلعو دم هححص" :(۸4/۲)



 ابابا اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 "”بسح رطفلا يف ريبكتلا ىلع ارصتقم) "هب يفئاطلا نمحرلا دبع

 نب هللا دبع نع «ةيواعم نب ناورم نع "هدنسم" يف عينم نب دمحأ هاورو

 :لاق هنأ الإ هب نمحرلا دبع
 .اًعبرأ ةرحآلا يفو ًاسمح ىلوألا يف ريكي
 دعس نب نمحرلا دبع نع «جاجحلا نب دمحأ نع يمرادلا هاورو

 هاورو . هب دعس نب رامع قيرط نم "كردتسملا" يف مكاحلا هاورو ؟)هب

 هوربخآ هتمومعو هابأ نأ ظرقلا دعس نب رمع نب صفح نع يقهيبلا
 ثيدح نم ةجام نباو دواد وبأ هاورو .©0ظرقلا دعس مهیبآ نع

 نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع ثيدح نم دوراجلا نبا هاورو ۰ (9ةشئاع

 راشأ قلا دهاوشلا ركذو . هدهاوش لجأ نم كلذ لعل : اذه رجح نبا مالک لقن <

 . (۱۰۹/۳ ءاورإلا ) انه يريصوبلا اهيلإ

 . انه ةحام نبا دنسب هنأ ال  هدنسب يأ (۱)

 "بسح رطفلا يف ريبكلا ىلع ارصتقم " اذكه لصألا يق ءاح نيسوقلا نيب ام (۲)

 . دواد يبأ ظفل هيلع لدي ام وهو تبثآ ام باوصلاو

 . (۳۷۰/۱) ننسلا (۳)

 نب نمحرلا دبعو « هدج نع هيبأ نع رامع نب نمحرلا دبع نع )٩۰۷/۳( كردتسلا )٤(
 . ( ٤۹۲/١ بيرقتلا ) يف رجح نبا ركذ امك دعس نب نهرلا دبع وه رامع

 ثيدحو (۲۸۷/۳) نيديعلا ةالص يف ريبكتلا باب « نيديعلا ةالص باتك : ىربكلا (5)

 . فالتخا هيف عقوو يريصوبلا لاق امك فيعض ظرقلا دعس

 باتك :ةحام نبا و « (1۸۰/۱) نيديعلا يف ريبكتلا باب قالصلا باتك : دواد وبأ (")

 = نيديعلا ةالص يف مامإلا ربكي مك يف ءاج ام باب ءاهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ



 ثیدح نم "هننس" يف ةجام نباو "هعماج" يق يذمرتلا هاورو

 ءيش نسحأ وهو :لاق «نسح ثيدح :يدذمرتلا لاقو .فوع نب ورمع

 . ؟بابلا اذه يف يور

 ننسلا يف ئيطقرادلاو )7١/5( دنسملا يف دمحأ كلذك هجرحأو « (؛۰۷/۱) <

 نيديعلا ةالص يف ريبكتلا باب « نيديعلا ةالص باتك : يقهيبلاو « (4۷/۲)

 بهو نبا ةياور اهنم ظوفحا قرط نم هنع ءاج ةعي نبا هيفو ( ۲۸۷ 278/99

 نم مهنمو (۱۰۷/۳ ) ءاورإلا يف ينابلألا هححصو «يقهيبلا هنع هلقن امك هنع

 . ۸۰ ۸/۲) ریبلا صيخلتلا :رظنا اهلك بابلا ثيداحأ فعضي

 )١( ص ىقتنملا ٠٠١ ح ۲۱۲ .

 ةحام نبا و (4۱/۲) نيديعلا يف ريبكتلا يف ءاج ام باب «ةالصلا باوبأ : يذمرتلا (۲)

 هةشئاع ثيدح عضوم يف يقهيبلا هجرخأو ۱۲۷۹ ح ًابيرق هيلإ راشملا عضوملا يف
 ىلع ركنأ دقو « فيعض وهو فوع نب ورمع نب هللا دبع نب ريثك ثيدحلا فو

 ءاورإلاو (84/7) صيخلتلاو ۰ (۲۸۰/۳) يقهيبلا ننس رظنا « هلوق يذمرتلا
 . 0١3/0



 ۷۷۳ يف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 نیدیعلا ةالص يف ةءارقلا باب )ظ, ۰ ۰

۱ ۱ 
 :سابع نبا نع ءاطع نب ورمع نب دمحم نع “ةديبع نب یسوم

 كبر مسا حبسب ديعلا يف أرقي ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نأ

 . ةيشاغلا ثيدح كاتأ لهو «ىلعألا

 .فعض دقو يذبرلا ةديبع نب ىسوم هيف دانسإ اذه

 ةديبع نب ىسوم نع «هدنسم يف رمع يبا نب ىيي نب دمحم هاور

 ۰ هنتم و هدانساپ

 .هنتمو هدانساپ عيكو نع "هدنسم" ف ةبيش يبأ نبا ركب وبأ هاورو

 نب یسوم نع یسوم نب هللا دبع نع "هدنسمآ يف ديمح نب دبع هاورو
 . "9ةديبع

 ةياورك بادنج نب هرم قیرط نم "هدنسم" ق ده مامالا هاورو

 يف امیس الو فیعض «يندملا زیزعلا دبع وبآ «ةمجعم مث ةدحولاو ءارلا حتفب :يذبرلا (۱)
 نیسهو ثالث ةنس تام تسداسلا راغص نم ءادباع ناکو «رانيد نب هللا دبع

 . ( ۲۸٦/۲ بیرقتلا) ق ت / ةئامو

 هب عیک و قیرط نم فنصلا يف ةبيش يبأ نبا هجرخأو دوقفم رمع يبأ نبا دنسم (۲)

 نب یسوم ىلع ًاعيمج مهدنع هرادمو ۸5۵2 ۱۳۸ ص ديمح نب دبعو (۱۷۷/۲)

 . ةديبع



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۷ ٤

)0 
 . ٠ ءاوس سابع نبا

 لاق . ريشب نبا نامعنلا ثيدح نم نئسلا باحصأو ملسم هاورو
1 ۰ 0 8 8 ۲ 

 ٤ )سابع نباو «بدنج نب ةرسو «دقاو يبأ نع بابلا قو :يذمرتلا

 يف ةءارقلا باب « نیدیعلا ةالص باتک : یربکلا يف يقهيبلا هحرحأو (۷/0) دنسلا (۱)

 . (۱۱۳/۲) ءاورالا يف ينابلألا هلاق حیحص هدانسإو ۰ (۳۹۹/۳) نيديعلا

 : هدنع هظفلو (0۹۸/۲) ةعمجلا ةالص يف أرقي ام باب « ةعمجلا باتک : ملسم (۲)

 كير مسا حبس لب ةعمجلا فو نييديعلا يف ارقي اك هللا لوسر ناك :لاق »

 :لاق . ( ةيشاغلا ثيدحكاتأ له و « « ىلعألا

 . « نيتالصلا يف ًاضيأ امم أرقي دحاو موي يف ةعمجلاو ديعلا عمتحا اذإو

 :يذمرتلاو (1۷۰/۱) ةعمجلا يف هب أرقي ام باب «ةالصلا باتك : دواد وبآ و

 باتك :يئاسنلا و (4۱۳/۲) نيديعلا يف ةءارقلا يف ءاج ام باب قالصلا باوبأ

 كاتأ لهو « ىلعألا كبر مسا حبس ب ةعمجلا ةالص يف ةءارقلا باب « ةعمجلا

 يف دمحأ كلذك هجرخأو ۱۲۸۱ ح ةحام نبا و )١717/١(« ةيشاغلا ثيدح

 يف دوراجلا نباو ۳۷/۱-۰۳۷۷) ننسلا يف يمرادلاو ۲۷۱/4(۰) دنسملا

 . 758 ح ٠١١ ص ىقتنملا |



 ۷۷۵ اهیف ننسلاو ءالصلا ةماقا باتک

 نیدیعلا يف ةبطخا يف ءاج ام باب (۱۰۱)

 هيلع هللا یلص ىبلا ناك :لاق «هدحج نع «هيبأ نع «يبأ نئدح نذؤملا دعس

 . ةرم ريغ

 نب ليعامسإ انث رحب وبأ ()ز میکح نب ییجی انثدح (45۳)

 ءاجف ١15 "ه" يف امأ ۱۲۸۷ يقابلا دبع .طو لصألا يف ثيدحلا صن اذكه (۱)

 قو « نيديعلا ةبطح يف ريبكتلا ريثكب فاعضأ نيب ريكي دو يبلا ناك » : اذكه

 ةبطخ يف ريبكتلا ةبطخلا فاعضأ نيب ربكي ناك » : ظفلب (۲۱۳/۳) فارشألا ةفحت

 (۰۷/۳) كردتسملا يف ةجام نبا دنع ام وحنب ظرقلا دعس قيرط نم وهو « ديعلا

 نيديعلا يف ةبطخلا يف ريبكتلا باب « نيديعلا ةالص باتك : يقهيبلل ىربكلاو

 : اهيف ثيدحلا صنو ۲۷۷ص ةيروميتلا ةحام نبا ننس تيأر مث (۲۹۹/۳)

 .« هتبطح يف ريبكتلا رثكي ةبطخلا فاعضأ نيب ربكي هو يبلا ناك »

 . باوصلا وه اذه لعلو

 ةجام نبا و « ٠١١ "ه" يف دوحجوم وهو لصألا نم طقس ( انث ) لمحتلا ظفل (۲)
 . (۲۸۸/۲) فارشألا ةفحت :رظناو ۰ ۲۷۷ ص ةيروميتلا

 ةعساتلا نم «فيعض «يواركبلا رحب وبأ يفقثلا ةيمأ نب نامثع نب نمحرلا دبع وه (۳)

 . )۱ بيرقتلا ) ق د / ةئامو نيعستو سم ةنس تام



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 :لاق ءرباج نع «ريبزلا وبآ انث ملسم

 بطخف «ىحضأ وأ رطف موي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرح

 . ماق مث ةدعق دعق امئاق

 وبأو ,2"هفعض ىلع اوعمجأ دقو ملسم نب ليعامسإ هيف دانسإ اذه

 . فيعض رحب

 فالح وهو " يقرلا ورمع نب هللا ديبع " رحب يبأ خيش نأ يقابلا دبع .ط يف عقوو

 .(۲۸۸/۲) فارشألا ةفحت يف يزملا هركذي ملو « لامكلا بيذمت يف امهتمجرت يف ام

 )١( ثيدحلا يف مدقت 49 .



 ۷۷ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا بانک

 ةالص لبق ةالصلا يف ءاج ام باب (۱۰ ۲)

 اهدعبو نیدیعلا

 نب هللا دبع انث "”( عيكو انث) دمحم نب يلع انثدح )٤٥٤(

 :هدج نع «هيبأ نع بيعش نب ورمع نع يفئاطلا نمحرلا دبع

 . ديع يق اهدعب الو اهلبق لصي مل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ

 . "”تاقث هلاجر ,حیحص دانسإ اذه

 دبع نب هللا دبع نع ةيواعم وبآ انث "هدنسم" يف عينم نب دمحأ هاور

 هللا ىلص هنأ سابع نبا قيرط نم "كردتسملا" يف مكاحلا یورو نهرلا

 . ""دیع موي يف ةبطخلا لبق یلص ملسو هيلع

 . “سابع نبا ثيدح نم «ةتسلا بتكلا باحصأ هاورو

 فارشألا ةفحتو 2١45 "ه" يف دوجوم وهو لصألا نم طقس نيسوقلا نيب ام (۱)

(/۳۲۱) . 

 يفو انه كلذك يريصوبلا هقثوف نابح نبا هقثو نكل « هيف ملكت يفئاطلا هيف (۲)
 اذه ينابلألا نسح دقو 6۵۰ ثيدحلا يف ًاضيأ هيلع مالكلا مدقتو ۲۸ ثيدحلا

 . (۸۹/۳) ءاورالا يف امك ثيدحلا

 " هاجرخی ملو نیخیشلا طرش ىلع حیحص" : مكاحلا لاقو (۲۹۰/۱) كردتسلا (۳)

 . يهذلا هقفاوو

 )٤( هدنع هظفلو (4۷۱/۲) اهدعبو دیعلا لبق ةالصلا باب «نيديعلا باتک : يراخبلا :

 » اهدعب الو اهلبق لصی مل نيتعكر یلصف رطفلا موي جرح يي ينلا نأ «



 و

 نب هللا ديبع انث ليمج نب مثیفا انث ىجي نب دمحم انثدح (45ه)

 يبأ نع راسي نب ءاطع نع ليقع نب دمحم نب هللا دبع انث يقرلا ورمع

 :لاق يردخلا ديعس

 اذإف ائيش ديعلا لبق يلصي ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك

 . "”نيتعكر یلص هلزنم ىلإ عجر

 هللا ديبع قيرط نم "كردتسملا" يف مكاحلا هاور . نسح دانسإ اذه

 . (؟حیحص دانساب ةزيزع ةنس هذه :لاقو «ورمع نبا

 ىلصملا يف اهدعبو دیعلا لبق ةالصلا كرت باب « نیدیعلا ةالص باتک : ملسمو ت“

 (۲۸5/۱) دیعلا ةالص دعب ةالصلا باب قالصلا باتک : دواد وبآ و (۰7/۲)

 «(4۱۷/۲) اهدعب الو دیعلا لبق ةالص ال ءاج ام باب «ةالصلا باوبآ : يذمرتلاو

 «(۱۸۹/۱) اهدعبو نیدیعلا لبق ةالصلا باب «نیدیعلا ةالص باتک : يئاسنلاو

 دوراجلا نباو « (۳۷۶/۱) يمرادلا كلذک هحرخأو ۱۲۹۱ ةحام نباو

 باب « نیدیعلا ةالص باتک : (۲۰۲/۳) یربکلا يف يقهيبلاو « ۲۱۱۱۰۰ ص

 . یلصلا يف هدعبو دیعلا لبق يلصي ال مامالا

 )١( اهدعب الو دیعلا لبق ةالص ال ءاج ام باب « ةالصلا باوبأ )۱۷/۲ - ۱۸(

 هاحرخي مو دانسالا حیحص :لاقو (۲۹۵/۱) كردتسلا يف مكاحلا هجرحأو .

 يرابلا حتف يف ةلأسملا يف لاوقألا رظناو  يهذلا هقفاوو )4۷۰/۲( .

 . (۸۳/۲) ریبلا صیحلتلا  هلبق ثيدحلاو ثيدحلا اذه نيب عمجلا رظنا (۲)

 ام وحنب دمحأ دنع وهو « يهذلا هقفاوو « طقف ريخألا ءزجلا (۲۹۷/۱) كردتسملا (۲)



 ۷۷۹ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 ایشام دیعلا ىلإ جورخلا باب (۱۰۳)

 :هدج نع هيبأ نع يبأ یئدح دعس نبا

 عجریو) ايشام ديعلا ىلإ جرخي ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نأ

 .20( ايشام

 .هيبأو نمحر لا دبع فعضل ؛فيعض دانسإ اذه

 . هب هيبأ نع رامع نب دعس نب هللا دبع قيرط نم مكاحلا هاور

۳ ۳ 

 . ")هجام نبا قیرط نم يقهيبلا هاورو

 هللا دبع نب نمحرلا دبع ان حابصلا نب دمحم انثدح (4۵۷)

 ٠ هب ورمع نب هللا ديبع قيرط نم ةجام نبا دنع )۲۸/۳( .

 ةفحت و ۱8۷ "ه" يف دوجوم وهو لصألا نم طقس نيسوقلا نيب ام (۱)

 . ۱۲۹4 ح يقابلا دبع .ط و (۲۷۳/۳) فارشألا

 نمحرلا دبع باوصلا نأ رهظیو ء 147 "ه" و لصألا يف اذكه "هللا دبع" (۲)
 . (501/9) كردتسلا يف امك

 (۲۸۱/۳) نيديعلا ىلإ يشملا باب « نيديعلا ةالص باتك : ىربكلا ننسلا (۳)

 رظناو « قايسلا اذه ريغبو هئابآ نع يبأ يئدح نمحرلا دبع هيف لاق نكل

(۳۰۹/۳) . 



 :لاق رمع نبا نع عفان نع هللا ديبع و «هيبأ نع ("يرمعلا

 عجریو اًيشام ديعلا ىلإ جرخي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك

 و . اّیشام

 .فيعض وهو يرمعلا هللا دبع نب نمحرلا دبع هيف دانسإ اذه

 تس ةنس تام « ةعباسلا نم « كورتم « دادغب ليزن «يرمعلا يندملا مساقلا وبأ )١(

 . ( ٤۸۸/١ بيرقتلا ) ق / ةئامو نینامنو



 بلو اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 قيرط نم ديعلا موی جورخلا باب (۱۰ )٤

 هريغ يف عوجرلاو

 ()باطخا نب زيزعلا دبع انث حابصلا نب دمحم انثدح (454)

 :هدج نع هيبأ نع عفار يبأ نب هللا ديبع نب دمحم نع لدنم ان

 . ايشام ديعلا أي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 دهاش هلو.نافيعض اهو هللا ديبع نب دمحمو «لدنم هيف دانسإ اذه

 . ؟)نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور بلاط يبأ نب يلع ثيدح نم

 هركذف «باطخلا نب زيزعلا دبع انث رهزألا نب دمحأ انثدح (459)

 عبرأ ةنس تام « ةرشاعلا رابك نم «قودص <« ةرصبلا ليزن « نسحلا وبأ « وكلا (۱)

 . ( 508/١ بيرقتلا ) ق ص / نيتئامو نيرشعو

 نأ ةنسلا نم : هظفلو ۰ (4۱۰/۲) ديعلا موي يشملا يف ءاج ام باب « ةالصلا باوبأ (۲)

 باب « ةالصلا ةماقإ باتك : ةحام نبا دنع وهو «ثيدحلا .. ًايشام ديعلا ىلإ جرخت

 ةالص باتك : ىربكلا يف يقهيبلاو (4۱۱/۱) ًايشام ديعلا ىلإ جورخلا يف ءاج ام

 مهضعب هبذك روعألا ثراحلا هيفو (۲۸۱/۳) نيديعلا ىلإ يشملا باب « نيديعلا

 . بيسملا نباو يرهزلا لسرم نم هل دهشي ام ءاجو « مدقتو

 يذمرتلا تلمح ىلا يه اهفعض عم عوضوملا ثيداحأ نم مدقت ام عم امهلعلف

 . (۱۰۳/۳) ءاورإلا يف نابلألا اذه ىلإ راشأ ثيدحلا نيسحت ىلع

 لعلو بابلا اذه تحت لصألا يف هقاس نكل هلبق بابلا هناكم ثيدحلا اذهو



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز

 . "هيف أدتبا يذلا قیرطلا ريغ نم عجریو دازو ؟)هلثم

 نی دعس) نب نمحرلا دبع انث رامع نب ماشه انثدح (41۰)

 :هدج نع هيبأ نع يبأ نربخأ دعس نب رامع

 ىلع كلس ديعلا ىلإ جرح اذإ ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ

 يف فرصنا مث طيطاسفلا باحصأ ىلع مث صاعلا يبأ نب ديعس “راد

 رساي نبا رامع راد ىلع جرخي مث قيرز ينب قيرط ىرحألا قيرطلا

 . طالبلا ىلإ ةريره يأ رادو

 هاور .ةحفصلا هذه لوأ يف هيلع مالكلا مدقت فيعض دانسإ اذه

 . هلبق ثيدحلا نتمو دنس لثم يأ (۱)

 س رباج ثيدح نم هديؤي ام حص "هيف أدتبا يذلا قيرطلا ريغ نم عحريو " : هلوق (۲)

 « قيرطلا فلاح ديع موي ناك اذإ ك يبلا ناك » : ظفلب  هنع هللا يضر

 عحر اذإ قيرطلا فلاخ نم باب « نيديعلا باتك :هحيحص يف يراخبلا هجرحآ

 . (4۷۲/۲) ديعلا موي

 ةخام نبا و ١417 "ه" يف تبثأ امك وهو لصألا نم طقس نيسوقلا نيب ام (۳)

 : هلوق ( 197/١ بيرقتلا ) فو (۲۷۳/۳) فارشألا ةفحت و 277 ص ةيروميتلا

 . رامع نب دعس نبا : وه نذؤملا رامع نب نهرلا دبع

 ةفحت يف تبثأ امك ءاح ثيح فيرحت وهو (يداو ) ١47 "هاو لصألا يف )٤(
 . ١794 ح يقابلا دبع .طو (۲۷۳/۳) فارشألا



 اء

 VAY اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتك

 “هب هيبأ نع رامع نب دیعس نب هللا دبع قیرط نم هحيحص يف نابح نبا

٠. 
 . "هللا دبع نب رباح ثيدح نم هریغو "يراحبلا حیحص" يف هلصأو 4

 نم ةجام نبا دنع ام وحنب يقهيبلا دنع وهو حیحصلا نم عوبطلا يف دوجوم ريغ (۱)
 قلا قیرطلا ريغ قیرط نم نایتالا باب «نيديعلا ةالص باتک :رامع نب ماشه قیرط

 . (۳۰۹/۳) اهنم ادغ

 . (۱۰۰ - ۱۰4/۳) ءاورإلا : رظناو ۰ ۲ ةيشاح هلبق ثيدحلا يف هرکذ مدقت (۲)



 ب۱

 و

 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم 84

 دیعلا موي سیلقتلا باب (۱۰۵)

 نع “ةريغم نع كيرش انث ديعس نب ديوس انثدح )47١(

 :لاقف رابنألاب اديع "”يرعشألا ضايع دهش :لاق "”رماع

 ىلص هللا لوسر دنع سلقي ناك امك 2؟9نوسلقت مكارأ ال يل ام

 . ملسو هيلع هللا

 نبا دنع هل سيل يرعشألا ضايعو )تاقن هلاجر دانسإ اذه

 لوصألا ةسمخلا نم ءيش يف ةياور هل سيلو ثيدحلا اذه ىوس ةجام

 . هوجن هدانسإب هللا دبع نب كيرش نع ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاور

 ةئامو نيثالثو تس ةنس تام «ةسداسلا نم «ميهاربإ نع اميس الو سلدي ناك هنأ

 . ( ۲۷۰/۲ بيرقتلا ) ع /حيحصلا ىلع

 . مدقت يعشلا (۲)
 نب ةديبع ابأ ىأر هنأو « لسرم هثيدح نأب متاح وبأ مزجو «ثيدح هل يباحص (۲)

 . ( ٩٦/۲ بيرقتلا ) ق م / ًامرضخم نوكيف « حارجلا

 )٤( ةياهنلا :رظنا . اهوحنو فويسلاب نوبعلت يأ )۱۰۰/4( .
 ثيدح بابلا ين حصو لاقم هيف كيرشو « ةريغم ةنعنعو لاسرالا لامتحا هيف (5)

 . (44۰/۲)دیعلا موي قردلاو بارحلا باب ؛نیدیعلا باتك :يراخبلا رظنا ةشئاع

 : مجعلا يف هب كيرش نع ةبيش يبأ نب ركب يبأ قیرط نم وهو دوقفلا مکح يف دنسلا (5)

 . (۳۷۱/۱۷ ) ياربطلل ريبكلا



 ۷۸۵ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتک

 يبأ نع ليئارسإ نع ميعن وبآ انث ىيحي نب دمحم انئدح (41۲)

 :لاق دعس نب سيق نع رماع نع قاحسإ
 دقو الإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع ءيش ناك ام

 موي سلقي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإف دحاو ءيش الإ هتيأر
 .رطفلا

 نابيش انث مدآ انث ليزيد نبا انث :ناطقلا ةملس نب نسحلا وبأ لاق

 نع ليئارسإ انث ميعن وبأ انت رصن نب ميهاربإ انئدحو . رماع نع رباح نع

 نع كيرش انث ميعن وبآ انث رصن نب ميهاربإ انثدحو /ح/ رماع نع رباج

 . هوحن رماع نع قاحسإ يبأ
 .تاقث هلاجر ,حيحص لوألا دعس نب سيق ثيدح دانسإ :تلق

 يفعجلا وهو رباح ىلع امهرادم ةيناثلاو ىلوألاف ناطقلا قيرط امأو

 . نييلوألا نم ىلوأ ةثلاثلاو ممتا دقو



EG 

 رهشلا ضوع.د قيقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 ةبرخا يف ءاج ام باب ۱۰۲۱

 دیعلا موي

 بهو نب هللا دبع انث يليألا ديعس نب نوراه انئدح (47)

 :كلام نب سنأ نع ديعس نب یجی نع ""لالب نب ناميلس ينربخأ
 ارتتسم ىلصملاب ديعلا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 . ةبرحب

 . تاقث هلاجر .حیحص دانسإ اذه

 يل سیلو “بهو نبا نع ىلعألا دبع نب سنوي نع يئاسللا هاور
 . ”"هريغو يراخبلا هاور ءرمع نبا ثيدح نم دهاش هلو .انتياور

 عبس ةنس تام « ةنماثلا نم « ةقث «يندملا بويأ وبأو دمحم وبأ « مهالوم يميتلا (۱)

 . ( ۳۲۲/۱ بيرقتلا ) ع/ ةئامو نيعبسو

 ءاج دقو (0 45/١ نيديعلا ةالصل ةرتسلا باب « نيديعلا ةالص باتك : ىربكلا (۲)

 . تبثأ ام باوصلاو " هللا دبع نب سنوي " دئاوزلا تاطوطخم يف

 : هظفلو )0175/١( هفلح نم ةرتس مامإلا ةرتس باب قالصلا باتك : يراخبلا (۳)

 يلصيف هيدي نيب عضوتف ةبرحلاب رمأ ديعلا موي جرح اذإ ناك و هللا لوسر نأ »

 . ثيدحلا «... هءارو سانلاو « اهيلإ

 .( ۳۹۹/۱) يلصملا ةرتس باب «ةالصلا باتك :هحيحص يف ملسم هجرخأو



 VAY اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 نيديعلا يف ءاسنلا جورخ باب (۱۰۷)

fسابع نبا نع ' سباع نب نمحرلا دبع نع ةأطرأ نبا . هد تألم : 
 . نيديعلا يف هءاسنو هتانب جرخي ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نأ

 . ةأطرأ نب جاجح سيلدتل ؛فيعض دانسإ اذه

 نع ٩ سيق نب ةملس قيرط نم ©" لماکلا يف يدع نبا هاور ۰ ۱ 1 8 5 ٤

 . هركذف ثايغ نب صفح

 . ' يدع نبا قيرط نم يقهيبلا هاورو ىف 8 2

 هدنسم" يف دمحأ مامالا هاورو هريغو رباح ثيدح نم دهاش هلو

 . ؟ةیطع مأ ثيدح نم نيحيحصلا يف هلصأو

(Dn 

 ٠٤١۹ "ھه" يف باوصلا ىلع وهو تبثأ ام باوصلاو «ديعس نب ديوس :لصألا يف (۱)
 . م۲/۰) فارشألا ةفحت و

 د م خ / ةئامو ةرشع عست ةنس تام « ةعبارلا نم « ةقث يیوکلا يعخنلا ةعيبر نبا (۲)

 . ( ٤۸٥/١ بیرقتلا ) ق س

 ۲ . هيف هدحآ مل (۳)

 .(۳۰۷/۳) يقهيبلا نم حیحصتلاو " ةرسيم نب ةملس ": ۱8۹ "هاو لصألا يف (4)

 (۳۰۷/۳) دیعلا ىلإ نایبصلا جورخ باب « نیدیعلا ةالص باتک : یربکلا ننسلا (5)

 . (۲۳۱/۱) دنسلا يف هب جاجح قیرط نم وهو

 . ةاطرأ نب جاجح هیفو رباح ثیدح نم (۳۲۳/۳) دنسلا (5)

 یلصلا ىلإ ضّيحلاو ءاسنلا جورح باب « نيديعلا باتک : يراخبلا (۷)

AY 



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز يف ةجاجزلا حابصم ۸

 موی يف نادیعلا عمتجا اذإ ءاج ام باب (۱۰۸)

 ةبعش ان ةيقب انن يصمحلا یفصلا نب دمحم انثدح (475)

 نبا نع حلاص يبأ نع ""عیفر نب زيزعلا دبع نع يضلا ةريغم يثدح
 :لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع سابع

 انإو «ةعمجلا نم هأزجأ ءاش نمف اذه مكموي يف ناديع عمتحا

 . هللا ءاش نإ نوعمح

 . "”تاقث هلاجر ,حیحص دانسإ اذه

 : ملسمو " رودخلا تاذو قتاوعلا جرخن نأ انرمأ " : هظفلو 4542(2 ۱۳/۲) =

 ىلصملا ىلإ نيديعلا يف ءاسنلا جورح ةحابإ ركذ باب « نيديعلا ةالص باتك

 انرمأ " : هدنع هظفلو <«( 705-.ه/5) لاجرلل تاقرافم ةبطخلا دوهشو

 تاوذو «ضيحلاو قتاوعلا «ىحضألاو رطفلا ين نهجرخن نأ هي هللا لوسر

 . ثيدحلا " ..رودخلا

 ديعلا يف ءاسنلا جورخ باب «ةالصلا باتك :هننس يف دواد وبأ كلذك هحرحأو

 يف ءاسنلا جورخ يف ءاج ام باب «ةالصلا باوبأ : يذمرتلاو )١/575-7176(«

 تاوذو قتاوعلا جورخ باب «نيديعلا ةالص باتك : يئاسنلاو 4۱۹/۲(۰) نيديعلا

 . (۳۷۷/۱) يمرادلاو ۱۳۰۸ ةحام نباو « )١187/١( ديعلا يف رودخلا

 نم «ةقث «ةفوكلا ليزن «يكملا كلملا دبع وبأ يدسألا « ًارغصم ءافب :عيفر نبا (۱)
 . ( 509/١ بيرقتلا ) ع/ اهدعب :ليقو ةئامو ثالث ةنس تام «ةعبارلا

 (۸۸/۲) ريبحلا صيخلتلا يف رجح نبا هلاق امك هلاسرإ لبنح نباو يطقرادلا ححص (۲)

 .هدعب ثيدحلا رظناو « هنايب ايو « مهو سابع نبا ركذو



 ۷۸۹ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماق) باتک

 :لاقف دانسالا اذه یفصم نب دمحم نع "هننس" يف دواد وبأ هاور

 . "”ظوفحملا وهو “سابع نبا لدب ةريره يبأ نع

 زيزعلا دبع نع يلع نب لدنم انث سلغملا نب ةرابج انثدح (477)

 دهع ىلع ناديع عمتجا :لاق رمع نبا نع عفان نع "'رمع نبا
 :لاق مث سانلاب ىلصف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . فلختيلف فلختي نأ ءاش نمو اقأیلف ةعمجلا أي نأ ءاش نم

 نب ديز ثيدح نم دهاش هلو .لدنمو ةرابج فعضل ؛فيعض دانسإ اذه

 نم "كردتسملا" يف مكاحلا هاورو «”ىرغصلا يف يئاسنلا هاور «مقرأ
 ("نیخیشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو«بئاسلا نب هللا دبع ثيدح

 كلذك هحرحأو (14۷/۱) ديع موي ةعمجلا موي قفاو اذإ باب قالصلا باتك :ننسلا (۱)

 . بيرغ حيحص :يهذلا لاقو .ملسم طرش ىلع حيحص :لاقو (۲۸۸/۱) مكاحلا

 : ثيدحلا رخآ يف ةجام نبا لاق دق : ( ۳۸۳/4-۳۸) تكنلا يف رجح نبا لاق (۲)

 . لإ .. "ةريره يبأ " نع باوصلاو "سابع نبا" يف تمهو نأ الإ نظأ ام

 « ئطخي قودص « ةفوكلا ليزن «يندملا دمحم وبأ « يومألا ناورم نب زيزعلا دبع نبا (۲)
 . ( 5١١/١ بيرقتلا ) ع / ةئامو نيسمخلا دودح يف تام «ةعباسلا نم

 )٤( ديعلا دهش نمل ةعمجلا نع فلختلا يف ةصخرلا باب ؛نیدیعلا ةالص باتك )١85/1١(«

 :لاقو مكاحلاو دمحأل (۸۸/۲) صيخلتلا يف هازعو ۱۳۱۰حقحام نبا يف وهو

 ديز ثيدح نم هجرخأ ثيح (۲۸۸/۱) كردتسملا :رظناو .ییدلا نب يلع هححص

 يهذلا هقفاوو .هاجرخي لو دانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو رجح نبا ركذ امك ‹

 ًاضيأ دنسملا يف وهو )۳۷۲/۵( .

 . يهذلا هقفاوو (۲۹۰/۱) كردتسلا (5)



 مكي

 يرهشلا ضوع.د - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۰ قيفحت

 ديعلا موي يف حالسلا سبل باب )٠١9(

 : سابع نبا نع ءاطع نع جيرج نبا نع “دايز نب ليعامسإ

 دالب يف حالسلا سبلي نأ ىمن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 . ودعلا ةرضحب اونوكي نأ الإ نيديعلا موي يف مالسإلا

 .تافيعض امهو دايز نب ليعامجسإو ,حيجن نب لئان هيف دانسإ اذه

 . ( 018/١ بيرقتلا ١ ق س ت خ/ةرشع ةيداحلا نم ءقودص «يرصبلا راطعلا (۱)

 «يدادغبلا وأ يرصبلا لهس وبأ يفقثلا وأ يفنحلا حيحن نبا «ةيناتحتب :لئان (۲)

 وهو "لياز" لصألا يف عقو ( ۲۹۷/۲ بيرقتلا ) ق /ةعساتلا نم « فيعض

 . فيرحت

 ق / ةنماثلا نم « هوبذك « كورتم « لصولا يضاق «يفوكلا دايز يبأ نبا وأ (۲)

 . ( 59/١ بيرقتلا )



 وو اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 نيديعلا لسغ باب (۱۱۰)
 نومیم نع )مین نب جاجح انث سلغلا نب ةرابج انثدح (47۸)

 :لاق سابع نبا نع *نارهم نبا

 مويو رطفلا موي لسستخی ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك
 . ىحضألا

 لاق هفعض عمو جاجح كلذكو ةرابج فعضل ؛فيعض دانسإ اذه

 . ”اهيلع عباتي ال ثيداحأ نارهم نب نوميم نع ىور يليقعلا هيف

 هتياور ةرابج :يدع نبا لاق .)ةحام نبا قيرط نم يقهيبلا هاورو

 0 . 00 ةميقتسك. تسيل

 . ۱۰۲/۱ بیرقتلا ) ق / ةثلاثلا نم « فیعض « يطساولا وأ يرزحبا (۱)

 دبع نب رمعل ةريزجلا يلو «هيقف ةقن «ةقرلا لزن ءيفوك هلصأ «بويأ وبآ يرزجلا (۲)
 < م خب | ةئامو ةرشع عبس ةنس تام « ةعبارلا نم ۰ لسري ناكو «زیزعلا

 . ( ۲۹۲/۲ بیرقتلا )

 )۳( ءافعضلا )۲/۲۸٤ ۲۸٥۰( .

 . (۲۷۸/۳) ىربكلا ننسلا (4)

 ةرابو ": وهف (1۰۳/۲) لماكلا يق همالك صن امأ يقهيبلا دنع اذكو انه اذكه (هر

 هنأ ريغ «هيلع دحأ هعباتی ال ام « هثیدح ضعب فو «تاقث موق نع اهيوري ثيداحأ

 هرکذ امك برطضم هثیدحو «" هيف ةلفغ تناك ام بذکلا دمعتي ال ناك

 يف ظفح ال : رازبلا لاق هیفو (۸۱/۲) ريبحلا صیخلتلا :رظناو (147/۲) يراخبلا
 . ًاحيحص ًانیدح نیدیعلا يف لاستغالا

AY 



 انث ؟دلاخ نب فسوی انث مضهجلا يلع نب رصن انثدح (559)

( 

 :- ةبحص هل تناكو - ۲( دعس نب هكافلا هدج

 مويو رطفلا موي لستغي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ

 ۰ )مایل هذه يف لسغلاب هلهأ رمأي هک افلا ناكو ةفرع مويو رحنلا

 باذك :نيعم نبا هيف لاق دلاخ نب فسوي فیعض دانسإ اذه

( 5 03 

 . ؟9ثيدحلا عضي ناک :نابح نبا لاقو «دحاو ريغ هبذكو :تلق

 «يرصبلا دلاخ وبأ «ةانثم اهدعب ميملا نوكسو ةلمهملا حتفب : ىمسلا ريمع نبا (۱)

 تام «ةنماثلا نم «ةيفنحلا ءاهقف نم ناكو «نيعم نبا هبذكو «هوكر ت «ثيل يب یوم
 . (۳۸۰/۲ بيرقتلا ) قا ةئامو نينامثو عست ةنس

 «ةرصبلا ليزن ءيدملا ءاطلا نوكسو ةمجعملا حتفب :يمطخلا ديزي نب ريمع وه (۲)

 . (۸۷/۲ بيرقتلا ١ < / ةسداسلا نم «قودص

 . ( 457/١ بيرقتلا ) ق /ةئلاثلا نم « لوهحب «يدملا يراصنألا (۳)

 يف باوصلا ىلع ءاح دقو تبثأ ام باوصلاو لصألا نم طقس نيسوقلا نيب ام )٤(

 . (۲۵۰/۸) فارشألا ةفحت و ۱۵۰ "ه"

 ريبكلا يف يناربطلاو « (۷۸/4) دنسملا يف ٌدمحأ دلاخ نب فسوي قيرط نم هجرخأ (ه)

00/1 . 

 هنع بتكي ال باذك قيدنز " هترابع صنو (1۸4/۲) ريبكلا خيراتلا (تر

 ء يش
 . (۱۳۱/۳) نوحورحا (۷)



 ۷۰۳ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 میلست نيتعكر لک يف ءاج ام باب (۱۱۱)

 نع لیضف نب دمحم انث نادمطا قاحسإ نب نوراه انئدح (4۷۰)

 هيلع هللا یلص يبلا نع ديعس يبأ نع ةرضن يبأ نع يدعسلا نایفس يبأ

 :لاق هنأ ملسو

 . ")ةميلست نيتعكر لك يف

 نبا لاق باهش نب فيرط هسا نايفس وبأ .فیعض دانسإ اذه

 . "”فيعض هنأ ىلع اوعمجأ :ربلا دبع

 . (۱۰۳/4) عماجلا فيعض يف امك ينابلألا هفعض ثيدحلا (۱)

 . (۱۲/۰) بيذهتلا رظناو « ۲۱۲ مدقت (۲)



 ليللا مایق باب (۱۱۲)
 )۱( . ا

 حابصلا نب دمحم نب نسحلاو دمحم نب ريهز اندح (۶۷۱)

 0 دا او PD رخ 1

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 لیللاب مونلا رثکت ال ""( يب اي :نامیلسل) دواد نب نامیلس مأ تلاق .اا تل (©) ۰ ۱ ۶ رام

 . ةمايقلا موي اریقف لحرلا كرتت لیللاب مونلا ةرثك ناف

 :لاقو «هب دینس قیرط نم "تاعوضولا" يف يزوحجا نبا هاور دواد

 ةيداحلا نم « ةقث  سوسرطب طبار مث «دادغب لیزن «يزورلا ریغصتلاب : ريمق نبا (۱)

 . ( ۲٠٤/١ بیرقتلا) ق / نیتئامو نیس و نامن ةنس تام «ةرشع

 نم طقسو ( ۱۹۳/۲ بیرقتلا ) ق / ةرشع ةيناثلا نم روتسم « دواد نب دينس نع (۲)
 . تبثأ ام باوصلاو دمحم لصألا

 عم فیعض «نيسح هعساو «بستحلا يصيصلا دواد نبا ءارغصم لاد مث نونب :دینس (۳)

 ةنس تام قرشاعلا نم «هخيش دمحم نب جاجح نقلي ناك هنوکل هتفرعمو هتمامإ

 . ( ۳۳۰/۱ بیرقتلا ١ ق / نیتئامو نیرشعو تس

 . ( ۳۸۲/۲ بیرقتلا ) قا ةعباسلا نم  فیعض « يميمتلا (4)

 يف ام تبثأو « نامیلسل رکذ نود "هللا ين اي " لصألا يف عقو نیسوقلا نيب ام (ه)

 . ۱۳۳۲ يقابلا دبع .طو (۳۷۸/۲) فارشألا ةفحتو ۱9۰ "ه



 ۷۹ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 عباتی ال فسویو" لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نع حصي ال
 . " °” هثیدح ىلع

 وبأ یسوم نب تباث انث يحلطلا دمحم نب ليعامإ انثدح (4۷۲)

 :لاق رباج نع نايفس يبأ نع شمعألا نع كيرش نع يشاقرلا "ديزي

 .راهنلاب ههجو نسح ليللاب هتالص ترثك نم

 ةدع نم "تاعوضوملا" يف يزوجلا نبا هرکذ فيعض ثيدح اذه

 هللا لوسر نع حصي ل لطاب ثيدح اذه :لاقو ءاهلك اهفعضو قرط

 . )١١5/5( عماجلا فيعض يف امك ينابلألا هفعضو (1۸/۳) تاعوضولا (۱)

 نيرشعو مست ةنس تام « ةرشاعلا نم « ثيدحلا فيعض «دباعلا ريرضلا وکلا (۲)

 اميف هتمجرت يف هدحأ ۸ « يشاقرلا : هلوقو ( ١١1/١ بيرقتلا ) ق/ نيتئامو

 .. ۲۸۲ ص ةيروميتلا ةجام نبا ننس يف وهو رداصم نم هيلإ تعحر

 هنبال للعلا يف امك متاح وبأ هعضوب مكح اذكو 2« (۱۱۰ ۰۱۰۹/۲) تاعوضوملا (۳)

 بيذهتلاو (۲۰۱/۲) فارظلا تكنلاو (۲ 55/5) عماجلا فيعض رظناو )۱/۷٤(«

(۱۰/۲ . 



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 ةءارقلاب توصلا نسح يف باب (۱۱۳)

Arیقشمدلا ناوکذ نب ريشب نب دمحأ نب هللا دبع انئدح (4۷۳) ( 

 نب نمحرلا دبع نع ةكيلم يبأ نبا نع ""عفار وبأ انث ملسم نب ديلولا انث
 تملسف «هرصب فك دقو صاقو يبأ نب دعس انيلع مدق :لاق "بئاسلا

 نسح كنآ غلب «يحأ نباي اًبحرم :لاقف هتربحأف ؟تنأ نم :لاقف «هيلع

 :لوقي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تعمس «نآرقلاب توصلا

 اوكابتف اوكبت ۸ ناف ءاوكباف هومتأرق اذإف «نزحب لزن نآرقلا اذه نإ

 . انم سيلف هب نغتي مل نمف هب اونغتو

 .كورتم فيعض عفار نب ليعامسإ همساو عفار وبأ هيف دانسإ اذه

 سيل" ظفلب ,هب دعس نع كيم يبأ نب هللا ديبع قيرط نم دواد وبأ هاور

 . © هيف فالتخا ىلع "نآرقلاب نغتي مل نم انم

 ۱ ° ریره يبأ ثيدح نم "نيحيحصلا" ف هلصأو

 )١( ح يف مدقت 195 .

 . بيذهتلا يف هتمجرت رظناو ۲۹۰ ح يف مدقت (۲)
 هللا دیبعوه :لاقیو هللا دبع هيبأ مسا :لاقیو «يموزخلا «نونلا حتفب :كيف يبأ نبا (۳)

 . ( ٤۸١/١ بیرقتلا ) ق / ةثلاثلا نم لوبقم « كيف يبأ نب

 هللا ديبع هیفو (۱۵۵/۲) ةءارقلا يف لیترتلا بابحتسا باب « ةالصلا باتک : نتسلا (4)

 . لوبقم
 = مل » : هظفلو (۸/۹) نآرقلاب نفتی مل نم باب نآرقلا لئاضف باتک : يراخبلا (5)



 بواب اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 نع ىسوم نب مثيلا نبا قيرط نم "كردتسملا" يف مكاحلا هاورو

 هاورو . هب مكاحلا نع ىربكلا يف يقهيبلا هاورو «هب ملسم نب ديلولا
 عفار نب ليعامسإ انث ديلولا انث دقانلا ورمع انث يلصوملا ىلعي وبأ همامتب

 . ؟”هركذف ةكيلم يبأ نبا يثدح

 انث ملسم نب ديلولا انث يقشمدلا نامثع نب سابعلا انئدح(4۷ 4)

 ثدحبي ° يحمجلا طباس نب نهرلا دبع عم هنأ ؟)نایفس يبأ نب ةلظنح

 :تلاق ملسو هيلع هللا ىلص يبلا جوز ةشئاع نع

 مث یاشعلا دعب ةليل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع تأطبأ

 «هب رهجي ديري : هل بحاص لاقو « نآرقلاب نفتی نأ يبل نذأ ام ءيشل هللا نذأي =

 : ًاضيأ يراخبلا نم رظناو عضوملا اذه يف ظفاحلا مالک ثيدحلا نعم لوح رظناو

 ةيآلا © هب اورهجا وأ مكلوق اورسأو :  ىلاعت هلوق باب ,دیحوتلا باتك
 بابحتسا باب « اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك : ملسم دنع وهو « (۵۰۱/۱۳)
 .( ه١45/1) نآرقلاب توصلا نيسحت

 نآرقلاب توصلا نيسحت باب « تاداهشلا باتك : يقهيبلاو« (073/1) مكاحلا (۱)

 . (۵۰/۲) ىلعي وبأو « (۲۳۰/۱۰) ركذلاو
 ىدحإ ةنس تام « ةسداسلا نم « ةجح « ةقث ‹ يكملا يحمجلا نمحرلا دبع نبا (۲)

 . ( 7١5/١ بيرقتلا ) ع / ةئامو نيسمخو

 نمحرلا دبع نب هللا دبع نبا :لاقيو «حيحصلا وهو «طباس نب هللا دبع نبا :لاقيو (۳)

 / ةئامو ةرشع ينامن ةنس تام «ةثلاثلا نم « لاسرالا ريثك «ةقث ,يكلا يحمجلا

 .( 480/١ بيرقتلا) ق س ت د م



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز يف ةجاجزلا حابصم ۸

 ۸ كباحصأ نم لحر ةءارق عمتسا تنك :تلاق ؟تنک نيأ :لاقف «تئج

 مث عمتسا ىح هعم تمقو ماقف :تلاق «دحأ نم هتوصو هتءارق لثم عمسأ

 ّيمأ يف لعح يذلا هلل دمحلا ةفيذح يبأ یوم ملاس اذه :لاقف يلإ تفتلا

 . اذه لثم

 .تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه

 نع مركم نب يلع نب دمصلا دبع نع "كردتسملا" يف مكاحلا هاور

 نع نوراه نب ىسوم نع ركاش نب دمحم نع ركاش نب دمحم نب رفعج
 . “هب ديلولا

 رفعج نب هللا دبع انث ()ریرضلا ذاعم نب رشب انئدح (ع۷۵)

 :لاق رباج نع رببزلا يبأ نع “عمحج نب ليعامسإ نب ميهاربإ انث "”يندملا

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 )١( و نيخيشلا طرش ىلع حيحص : مكاحلا لاقو ( ۲۲۵/۳-۲۲۲) كردتسملا ۸

 هل حصي ال لاقيو :طباس نب نمحرلا دبع يف رجح نبا لاق «يهذلا هقفاوو .هاجرخب

 مقر ۱۲۷ص متاح يبأ نبال ليسارملا رظناو (۱4۸/۳ةباصالا).يیاحص نم عامس

  ۷بيرقتلا ).ئطخي قودص :رجح نبا هيف لاق نامثع نب سابعلاو ۳۹۸/۱( .

 ةنس تام « ةرشاعلا نم « قودص «يرصبلا لهس وبأ فاقلاو ةلمهملا حتفب :يدقعلا (۲)

 . ( ٠١1١/١ بيرقتلا ) ق س ت / نيتئامو نيعبرأو عضب

 هظفح ريغت :لاقي « ةنماثلا نم « فيعض « ةنيدملا نم هلصأ يرصب «رفعح وبأ (۳)

 . ( 10ا//١ بيرقتلا ) ق ت / ةئامو نيعبسو نامث ةنس تام «هرحآب

 )٤( بيرقتلا) ق تح /ةعباسلا نم «فيعض «ندلا قاحسإ وبأ :يراصنألا ١/77 ( .



 ۷۹۹ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتک

 أرقي هومتعس اذإ يذلا نآرقلاب اًئوص سانلا نسحأ نم نإ

 . للا يشخي هومتبسح

 هللا دبعو عمجم نب ليعامسإ نب ميهاربإ فعضل ؛فيعض دانسإ اذه

 انن ملسم نب ديلولا انن يلمرلا ديعس نب دشار انئدح (475)

 ةلاضف نع "ةلاضف ىلوم ةرسيم نع “هللا ديبع نب ليعامسإ ان يعازوألا

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ديبع نبا

 نم هب رهجي نآرقلاب توصلا نسحلا لحرلا ىلإ “اذا دشأ هلل

 طسوألا يف يناربطلا دنع رمع نب هللا دبع مهنم ةباحصلا نم ددع نع ءاج ثيدحلا (۱)

 رصن نباو « (۲۰۸/۳)دادغب خيرات يف بيطخلاو « (۱۷۰/۷) دئاوزلا عمجم يف امك

 ةيلحلا يف ميعن وبأ هحرحأ سابع نبا ثيدح نمو ۰ ۱۲۲ ص ليللا مايق ف

 نم ولخي ال اهلكو (58/7) ناهبصأ رابخأ يف ةشئاع ثيدح نمو ۰ (۳۱۷/۲)

 نأ لب ًالصأ ثيدحلل نأ ىلع قرطلا هذه لدتو « لمتحم اهضعب فعضو «فعض

 يبلا ةالص ةفصو ( ۲٤١٠/۲ ) عماجلا حيحص يق امك هححص ينابلألا خيشلا

 هعفرو نيسحتلل لمتحم رمع نبا ثيدحف « هريغل حيحص هنأ ديري هلعلو 2177 ص

 هريغل حيحص ىلإ يقابلاب

 تام « ةعبارلا نم « ةقث « ديمحلا دبع وبأ « يقشمدلا مهالوم يموزخملا رحاهملا نبا (۲)

 . ( ۷۲/١ بيرقتلا ) ق س د م خ | ةئامو نيثالثو ىدحإ ةنس

 . ( ۲۹۱/۲ بيرقتلا ) ق / ةيناثلا نم « لوبقم « يقشمد (۳)

 . ۳۳/۱ ةياهنلا ) . ًاعامتسا : يأ كيرحتلاب انذأ (5)

 ب۳



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 . هتنيق ىلإ ةنيقلا بحاص

 . ؟طبضلاو ظفحا لهأ ةجرد نع دیعس

 نع ماس نب دمحم نب هللا دبع نع "هحیحص" يف نابح نبا هاور

 نم "ىربكلا" يف يقهيبلا هاورو .هب يعازوألا نع ميهاربإ نب نمحرلا دبع

 ."'هركذف يعازوألا انث ملسم نب ديلولا نع ريثك نب ةبقع نب دمحم قيرط
 ىلع حيحص لاقو "هكردتسم" يف مكاحلاو "هدنسم" يف دمحأ مامإلا هاورو

 . ؟)امهطرش
 نب دمحم انبأ نوراه نب ديزي انن ىيحي نب دمحم انثدح )٤۷۷(

 :لاق ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع ورمع

 نكل . لوبقم :هنع لاقف ةرسيم امأ . قودص : رجح نبا هنع لاقو « مدقت دشار (۱)

 فصولا اذه يريصوبلا هيلع قلطأ (۳۸۷/۱۰) بيذهتلا يف امك نابح نبا هقثو امل

 دحآ لو « عباتي مل نإ نيل هدنع نوكي . لوبقم : رجح نبا هيف لاق نم ناف ًالاد

 . هل دهشي مدقت ام نكل « هعبات نم

 «يمئيفا نم مهو هلعلو ۰ ۱۷۱-۱۷۲ ص دراوملا يف هركذو )٩۳/۲( نابح نبا (۲)

 ركذلاو نآرقلاب توصلا نيسحت باب « تاداهشلا باتك : یربکلا ننسلا يف وهو

 . ۱۲۰ ص ليللا مايق ين رصن نبا هجرخأو « (۲۳۰/۱۰)

 )011/١( كردتسملاو ؛(9670/5١) دنسلا امهدنع يعازوألا نع ديلولا قيرط نم (۲)

 هجرخأو . عطقنم وه لب :يهذلا لاق اذلو ةرسيم ركذي ۸ كردتسلا يف هنا الإ

 . ۲4۸ ح ۸۳ص دابعلا لاعفأ قلخ يف يراخبلا



 ۸۰1 اهيف نتسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 لر ةءارق عمسف دجسملا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لحد

 نم اذه وأ دقل :لاقف سيق نب هللا دبع اذه :ليقف ؟ اذه نم :لاقف

 . دواد لآ ريمازم

 . )تاقث هلاجر حیحص دانسإ اذه

 نو «يرعشألا یسوم يبأ ثيدح نم "نیحیحصلا" ف هلصأو

 . ةشئاع ثیدح نم يئاسنلا يفو ””ةديرب ثیدح نم ملسم

 لاقو « (۳۷۰/۹) بیذهتلا يف امك تاقثلا يف نابح نبا هرکذ ورمع نب دمحم هيف (۱)

 . هجهنم قفو ىلع يريصوبلا مالکو . ماهوآ هل قودص : هيف رجح نبا

 )٩۲/۹( نآرقلل ةءارقلاب توصلا نسح باب «نآرقلا لئاضف باتک : يراخبلا (۲)

 یسوم ابأ اي » : هل لاق وو يبلا نأ  هنع هللا يضر ىسوم يبأ نع : هظفلو

 نيرفاسملا ةالص باتك : ملسمو «« دواد لآ ريمازم نم ارامزم تيتوأ دقل

 . ( ٥٤٦/١ ) نآرقلاب توصلا نيسحت بابحتسا باب ءاهرصقو

 . قباسلا عضولا يف )۳

 . (8۷/۱۲) فارشألا ةفحت یربکلا يف (5)



 يف نآرفلا ةءارق يف ءاج ام باب (۱۱ 6)

 لیللا ةالص

 يبأ تنب ئناه مأ نع (20ة ری نب ىج نع (")ذلعلا يأ نع رعسم انت

 :تلاق بلاط

 ىلع انأو ليللاب ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ةءارق عمسأ تنك

 .تاقث هلاجر حیحص دانسا اذه

 يف يئاسنلاو «””ناليغ نب دومحم نع "لئامشلا" يف يذمرتلا هاور

 نئادلا لیزن يرصبلا ءالعلا وبآ «يدبعلا «نيتدحومو ةمجعع. :بابخ نب لاله وه (۱)

 بیرقتلا ) 4/ ةئامو نيعبرأو عبرأ ةنس تام «ةسمانلا نم «ةرحآب ریغت .قودص

۳۳/۲ . 

 / ةثلاثلا نم « هوحنو دوعسم نبا نع لسرأ دقو « ةقث « يموزحلل ةريبه نبا (۲)

 . ( ۳٤٤/۲ بيرقتلا) ق س مت د

 . (۲۰۷/۳ ةياهنلا ) . ريرسلا : شيرعلا (۳)

 لاقو « هنتمو ةحام نبا دنس لثع. هرک ذف عیک و انئدح دومحم نع ۳۰۲ ۲۵۳ ص )٤(

 . حيحص نسح هدانسإو : ۳۷۳۲ ح لئامشلا رصتخ ي ينابلألا



 ۸۰۳ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

(N) n۲  

 هب حارجلا نب عیک و نع امهالک میهاربا نب بوقعی نع * "یربکلا

(WD ماق :لوقی رذ ابآ تعم :تلاق ةحاحد تنب ةرسح نع “هللا دبع نبا 

 . "76 ميكحلا زيزعلا تنأ كنإف مهل رفغت ناو كدابع مهنإف

 . ”تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه

 ديعس نب یی نع بيبح نب حون نع «ىربكلا يف يئاسنلا هاور

 گ)هنتمو هدانساب ديعس نب ىيي نع هدنسم يف دمحأ مامإلا هاورو لوي

 هب ديعس نب یی نع ميكح نب یی نع هحيحص يف نابح نبا هاورو

 (۱۲۲/۱) نآرقلاب توصلا عفر باب « حاتتفالا باتك : ىرغصلا يف وه لب (۱)

 . (4۲/5) دنسلا يف ده هجرخأو ۱۰۱6 ح

 /ةسداسلا نم لوبقم «يرماعلا تیلف وه :ليق « يفوكلا حور وبآ يركبلا ةدبع نبا (۲)

 . (۱۲ 4/۲ بیرقتلا ) ق س

 . ۱۱۸ ةيالا ةدئالا (۳)

 يريصوبلا جهنم نأ ريغ . لوبقم : امهنم لك ي رجح نبا لاق « ةرسحو ةمادق هيف (4)
 . ثيدحلا اذه ۱۲۲ ص ةالصلا ةفص يف ينابلألا جتحا دقو « انه هلاق ام عم قفتي

 باتک : قيرطلا هذه سفن نم ىرغصلا يف اذكو (۱۹۸/۹) ةفحتلا يف امك ()

 . (۱۲۲/۱) ةيآلا ديدرت « حاتتفالا

 )٩( 5/ه)دنسملا ه1١ ۰۱۷۰۰ ۱۷۷ .



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز

0 ۳ ۱ 
 ددسم هاور . )حیحص :لاقو «هب ديعس نب ىحي قيرط نم مكاحلا هاورو ۱۸۶

 . متأ هقایسو دیعس نب یجب نع هدنسم یف

 نبا اقلعم اضيأ هجرحأو . هلوق ىلع مکاحا يهذلا قفاوو (۲۶۱/۱) كردتسلا (۱)

 نم وهو . ربا حص نإ :لاقو ةرسح قیرط نم (۲۷۱/۱) هحیحص يف ةعزح

 . ۱۳۰ ص رصن نب ال لیللا مايق يف ةرسح نع ةمادق قیرط



 ۸۰ ۵ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 لیللاب يلصي مك يف ءاج ام باب (۱۱۵)

 نع يبأ انث ئيدملا دیبع وبأ نومیم نب ديبع نب دمحم انئدح (4۸۰)

 يبعشلا رماع نع قاحسإ يبأ نع ةبقع نب ىسوم نع رفعج نب “دمحم

 هللا یلص يبنلا ةالص نع رمع نب هللا دبعو سابع نب هللا دبع تلأس :لاق

 :الاقف ؟ليللاب ملسو هيلع

 . رجفلا دعب نيتعكرو «ثالثب رتويو «نامث اهنم ةرشع ثالث

 “ديعس نع بوقعي نب ميهاربإ نع ىربكلا يف يئاسنلا هاور :تلق

 نع راشب نب دمحم نعو هب ريثك يبا نب رفعج نب دمحم نع مرم يبا نبا
 :يمشلاو ةملس يبأ نع قاحسإ يبأ نع ةبعش نع يدع يبأ نبا

 ةرشع ثالث ليللا نم يلصي ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نأ

 . ؟"لسرم ةعكر

 باوصلا یلعو « تبثأ ام باوصلاو « فيرحت وهو دمحم لدب رفعج لصألا يف عقو (۱)

 . ۱۷ ح مدقتو ("14/5) فارشألا ةفحت يف ءاج

 . (51/8) ةفحتلا يف ءاج باوصلا ىلعو « فيرحت وهو "ديوس" لصألا يف عقو (۲)
 . ( 797/١ ) بيرقتلا : رظناو

 ةفحتلا يف يزملا هلاق امك ىربكلا يف يئاسنلا دنع نيقيرطلا نم لسرملا ثيدحلا اذه (۳)

. )۳۶/۰( 



 دمحم بيطلا يبأ ةياور يف يئاسنلا ثیدح :"فارطألا" يق يزلا لاق

 . ساقلا وبأ هركذي ملو هنع سابعلا نب لضفلا نبا

 نع بئذ يبأ نبا نع ةبابش انث ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح (4۸۱)

 ميهاربإ نب نمحرلا دبع انثدحو /ح/ ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا
 نع « ةورع نع يرهزلا نع يعازوألا انث ملسم نب ديلولا انث يقشمدلا
 :تلاق - ركب يبأ ثيدح اذهو - ةشئاع

 نم غرفي نأ نيب ام يلصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك

 رتويو نيتنثا لك نم ملسي «ةعكر ةرشع ىدحإ رجفلا ىلإ ءاشعلا ةالص

 نأ لبق «ةيآ نیسخ مكدحأ أرقي ام ردقب ةدجس نهيف دجسيو ةدحاوب

 ماق «حبصلا ةالص نم لوألا ناذألا نم نذولا تكس اذإف هسأر عفري

 .تاقث هلاجر ‹ حيحص دانسإ اذه

 "یربکلا" ي يئاسنلا هاورو گا)ةشئاع ثيدح نم هضعب ملسم هاور

 يف امك ةحام نبا دانسإ فعض دقو « انه يريصوبلا تكسو « (۳۶/۵) ةفحتلا (۱)

 . ةرخأب طلتحا دقو انه " قاحسإ يبأ " فاضناو « ۱۷ ح

 : هظفلو ( ۵۰۸/۱) ليللا ةالص باب « اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك (۲)

 ءاشعلا ةالص نم غرفي نأ نيب اميف يلصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك »

 لك نيب ملسي «ةعكر ةرشع ىدحإ رجفلا ىلإ ( ةمتعلا سانلا وعدي يلا يهو)
 هءاجو رجفلا هل نيبتو رجفلا ةالص نم نذؤملا تكس اذإف «ةدحاوب رتويو نيتعكر

 نذؤملا هيتأي ىح نميألا هقش ىلع محطضا مث «نیتفیفخ نيتعكر عكرف ماق «نذؤملا



 ۸۱۷ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 هحیحص يف نابح نب هاورو كلوي يرهزلا نع كلام نع ةبيتق نع

 رتولا يق ءاج ام باب «رتولا باتك :اضيأ هضعب يراخبلا جرحأو « «ةماقالل

 لبق ةيآ نیس مكدحأ أرقي ام ردق كلذ نم ةدجسلا دجسیف » : هیفو (4۷۸/۲)

 : لاق (۸6/۲) ليللا ةالص يف باب ةالصلا باتک : دواد وبأ و «  هسأر عفری نأ

 ‹ ةحام نبا نتمو دنس لثع هركذف مصاع نب رصنو ميهاربإ نب نهحرلا دبع انئدح
 نأ دعب رجح نبا ركذو جام نبا تادرفم نم سيل ثيدحلا نأ يل رهظي اذلو

 يذمرتلا جرخأو 4۷۹/۲(  حتفلا ) نيخيشلا طرش ىلع هنأ دواد يبأ ثيدح ركذ

 :رظناو )۳۰۲/۲(  6 يلا ةالص فصو يف ءاج ام باب قالصلا باوبأ : هضعب

 . 1١5 ح (۱۸4/۲) ءاورالاو « ۱۰ 4 ص رصن نبال ليللا مايق

 فيك باب « ليللا مايق باتك : هب كلام ثيدح نم ىرغصلا يف وهو )۱( )445/1١(
 . (۲۰۳/۱) ؟ ةعكر ةرشع ىدحإيب رتولا



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۸

 لضفأ لیللا تاعاس يأ يف ءاج ام باب (۱۱)

 نع ءاطع نب ىلعي نع ةبعش انث رفعج نب دمحم انث :اولاق *دیلولا

Mm. MDلاق ةسبع نب ورمع نع “ينامليبلا نب نهرلا دبع نع “قلط نبا ديزي . ار و : 

 ؟ملسأ نم هللا لوسر اي :تلقف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تيتأ

 :لاق ؟یرحآ نم هللا ىلإ برقآ ةعاس نم له :تلق «دبعو رح :لاق

 . طسوألا لیللا فوج «معن

 :ةرزج خاص لاق «ينامليبلا نبا نهرلا دبع هيف دانسإ اذه

 لاق قلط نب ديزيو «قرس نم الإ ةباحصلا نم دحأ نم عم هنأ فرعي ال

 ۰ © ليسارملا يوري :دابح نبا

 ‹ ةقث « نادمح بقلي «يرصبلا « ةلمهملا نوكسو ةدحوملا مضب :يرسبلا يشرقلا (۱)

 بيرقتلا ) ق س م خ / اهدعب وأ نيتئامو نيسمخ ةنس تام «ةرشاعلا نم

1/۲( . 

 . ( ۳٠١/۲ بيرقتلا ) ق س / ةسداسلا نم « لوهحب (۲)

 . ( ٤١٤/١ بيرقتلا ) 4 / ةثلاثلا نم « فعض «نارح لزن ندم مع لوم (۳)

 دعب "كعم" ةدايز (۱۰۲/۸) فارشألا ةفحت و « ٤٠۳١ح يقابلا دبع .ط يف ءاج )٤(

 . "ملسأ نم "

 . هالعأ امهتجرت رظناو « (۱۵۰/۲) بیذهتلا (5)



 ۸۰۹ اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 نع ليئارسإ نع هللا ديبع انث ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح )٤۸۳(

 :تلاق ةشئاع نع دوسألا نع قاحسإ يبأ

 . هرخآ یجیو ليللا لوا ماني ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناك

 ليئارسإ ناف هرخآب طلتحا نإو قاحسإ وبأو ,حیحص دانسإ اذه
 . خ :هل یور هقیرط نمو ()هطالتعنا لبق هنع یور

 نع )بعصم نب دمحم انث ةبيش يبأ نب ركب وبأ انئدح (ع۸4)

 نب ءاطع نع ""ةنومیم يبأ نب لاله نع ريثك يبأ نب ىيي نع يعازوألا

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ئهجلا ةعافر نع راسي

 نلأسي ال :لاق هاثلث وأ هفصن ليللا نم بهذ اذإ يح لهم هللا نإ

 رفغأ ينرفغتسي نم هيطعأ يلأسي نم هل بجتسأ يعدي نم يريغ يدابع

 . 455 445ص حاضیالاو دييقتلا عجار (۱)

 باتک :ملسمو « (۲4/") لاتقلا لبق حلاص لمع باب « داهلبا باتک :يراخبلا (۲)

 . (۱۸۰۲/) رضخلا لئاضف نم باب « لئاضفلا

 « ةعساتلا راغص نم طلغلا ريثك قودص « ةلمهمو نیفاقب : يئاسقرقلا ةقدص نبا (۳)

 . ( ۲٠۸/۲ بيرقتلا ) ق ت / نیتئامو نامت ةنس تام

 )٤( ةسماخلا نم «ةقث « هدج ىلإ بسنيو «يدملا يرماعلا ةماسأ نب يلع نب لاله وه ‹

 . ( ۳۲/۲ بيرقتلا ) ع / ةئامو ةرشع عضب ةنس تام



 نب دمحم هب درفني م نكل )ةبولقم يعازوألا نع هثيداحأ ةماع :دمحم

 نب ىي نع ماشه نع "هدنسم" يف يسلايطلا دواد وبأ هاور دقف بعصم

 هاور ةريره يبأ ثيدح نم دهاش هلو (هنتمو هدانساب هركذف ريثك يبأ

 . ةتسلا بتكلا باحصأ

 )١( ؛5.- :۵4۹/۹) بيذهتلا ( .

 هحرخأ هظفل لثعو يسلايطلا قيرط سفن نمو ۰ ۱۳۹۲ح ۱۸۲ ص دنسملا (۲)

 هدانسإ لاجرو ۳۶۷/۱(۰) يمرادلا هجرخأو )١١/٤(« دنسملا يف ده

 يرحآلل ةعيرشلا يف ثيدحتلاب ريثك يبأ نب ییی حرص دقو « نيخيشلا لاحر

 حيحص يف امك ينابلألا هححص دقو «حيحص ثيدحلاف ۳۱۱(۰- ۳۱۰)

 ءاورإلا يف ينابلألا اهركذ ثيدحلل ىرحأ اقرط رظناو )٠١١/۲(« عماجلا

 .(19-195ه/9)

 : هظفلو (۲۹/۳) ليللا رخآ نم ةالصلاو ءاعدلا باب « دجهتلا باتك : يراخبلا (۳)

 ليللا ثلث یقبی نيح ايندلا ءامسلا ىلإ ةليل لك ىلاعتو كرابت انبر لزني»

 رفغأف ينرفغتسی نم « هيطعأف يلأسي نم «هل بيجتساف نوعدي نم :لوقي رخآلا

 . « هل

 يذمرتلا دنع ثيدحلا ىلع هتیشاح يف رکاش ده اذک و انه رجح نبا هازعو

 وه امنإو « یربکلل ةفحتلا يف هازع الو ىبتحملا يف هدحآ ملو كلذ اقلطأو « يئاسنلل

 نیرفاسلا ةالص باتک : ملسم هحرحآو « هنایب تأيو ةليللاو مويلا لمع يف هدنع
 (۵۲۱/۱) هيف ةباجالاو لیللا رحآ رکذلاو ءاعدلا يف بیغرتلا باب « اهرصقو

 : يذمرتلاو ۷-۰۷۷ ۱/۲) ؟لضفأ ليللا يأ باب ةالصلا باتک :دواد وبأو

 ةليل لك ایندلا ءامسلا ىلإ كم برلا لوزن يف ءاج ام باب «ةالصلا باوبأ

 هازعو ۰ 1۸۷ ٥۷٤ح ۳۳۷ص ةليللاو مويلا لمع يف يئاسنلاو ۰ (۳۰۷/۲)



 ^11 اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 ءاشعلاو برغملا نيب ةالصلا باب (۱۱۱۷)

 نع ("0نيدملا ديلولا نب بوقعي انث عينم نب دمحأ انئدح (1۸۵)

 هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق «تلاق «ةشئاع نع «هيبأ نع ةورع نب ماشه

 :ملسو

 أ//0٠ يف ايب هل هللا نب ةعكر نيرشع ءاشعلاو برغملا نيب ىلص نم

 . ةنجلا

 نم .دهآ مامالا هيف لاق ديلولا نب بوقعي .فیعض دانسإ اذه

 نب ماشه نع يوري :مكاحلا لاقو «ثيدحلا عضي ناكو رابكلا نيباذكلا

 .ريكانملا ةورع

 1 هفعض ىلع اوقفتاو :تلق (ك 6 هيما یر اق

 يف دمحأ مامإلا هجرخأو (4570 580/٠١ ) (۱۷۲/۳) فارشألا ةفحت يف كلذك =

 . (۲۵۸/۲) دنسملا

 ةنماثلا نم «هريغو دمحأ هبنک «دادغب لیزن « يندلا لاله وبآ وأ فسوی وبأ يدزألا (۱)

 . ( ۳۷۷/۲ بیرقتلا) ق ت /

 . 11۷ ح ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس :ةدئافلل رظناو (۳۹۸/۱۱) بيذهتلا (۲)



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۲

 تيبلا يف عوطتلا باب (۱۱۸)

 )قراط نع صوحألا وبآ انث ةبيش يبأ نب ركب وبآ انثدح )4۸٩(

 املف رمع ىلإ قارعلا لهأ نم رفن جرح لاق "”ورمع نب مصاع نع

 متئج نذأبف :لاق «قارعلا لهأ نم :اولاق ؟ متنأ نم :م لاق هيلع اومدق

 تلأس :رمع لاقف «؟هتيب يي لحرلا ةالص نع هولأسف :لاق .معن :اولاق

 :لاقف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 . مکتویب اورونف «رونف هتيب يف لحرلا ةالص امآ

 انث ؟)رفعج نب هللا دبع انث "”نيسحلا يبأ نب ی انثدح (4۸۷)

 نع قاحسإ يبأ نع ةسينأ يأ نب ديز نع ورمع نب هللا ديبع
 نب رمع نع '”باطخلا نبا رمع ىلوم ريمع نع ورمع نب مصاع

 ع / ةسماخلا نم « ماهوأ هل قودص «يفوكلا يسمحألا يلجبلا نمحرلا دبع نبا (۱)

 . ( ۳۷١/۱ بيرقتلا )

 ق / ةثلاثلا نم « عيشتلاب يمر « قودص «ماشلا مدق ءقوكلا يلجبلا فوع نبا وأ (۲)

 . (۳۸۵/۱ بيرقتلا )

 يف امك تبثأ ام باوصلاو « نيسحلا يبأ نب ىيي ىلإ "هاو لصألا يف فحصت (۲)

 . ةحام نبا ةطوطخمو )٩۷/۸(۰ فارشألا ةفحت

 ملف هرحآب ريغت هنكل «ةقث مهالوم يشرقلا نهرلا دبع وبأ يقرلا «ناليغ نبا (4)

 .( 105/١ بيرقتلا) ع/نیتئامو نيرشع ةنس تام «ةرشاعلا نم ؛هطالتخا شحفي

 .(۸۷/۲ بيرقتلا ) ق د / ةثلاثلا نم لوبقم (ه)



 ۸۱۳ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتک

 .هوحن ملسو هيلع هللا ىلص یبلا نع )باطلا

 ثيدحلا يف نيدانسإلا رادم نأل نيقيرطلا نم فيعض دانسإ اذه

 لاقو (۲)" افعضلا" ف يليقعلا هرکذ (فيعض وهو ورمع نب مصاع ىلع

 . )هثیدح تبثي ۸ :يراخبلا

 يف ددسم هاورو "هدنسم" يف يسلايطلا دواد وبآ هاور :تلق

 ىف هتنيب امك ةدايز عم هنتمو هدانساب نهرلا دبع نب قراط نع "هدنسم"
7 

 . “"ةرشعلا ديناسملا دئاوز"

 . © مع نبا ثيدح نم امهریغ و " نیحیحصلا ق هلصأو

 نهرلا دبع انت :الاق ىحي نب دمحم و راشب نب دمحم انندح )٤۸۸(

 هللا دبع نب رباح نع “”نايفس يبأ نع شمعألا نع نايفس انث يدهم نبا

 ةفحت و ۱۵۵ "ه" يف امك هتابثإ باوصلاو « لصألا نم ثيدحلا يباحص طقس )١(

 . )٩۷/۸( فارشألا

 «لاحرلا يف ليق ام لقن يف يريصوبلا دامتعا هيلعو (05/5) بيذهتلا يف اذكه (۲)

 . يليقعلا ءافعض يف هيلع فقأ مل نكل

 . (۳۸۱/۱) عماجلا فيعض يف امك نابلألا هفعض و ۰٩۰ ص ريغصلا ءافعضلا (۲)

 )٤(  ۸دوقفم دئاوزلا نم لفاونلا باتكو « دنسملا يف هدحأ .

 اولعجا » : هظفلو « (57/7) تيبلا يف عوطتلا باب « دجهتلا باتك : يراخبلا (5)

 نيرفاسملا ةالص باتك : ملسم و « « ًاروبق اهوذختت الو « مكتالص نم مكتويب يف

 . ۳۸/۱ دجسلا يف اهزاوحو هتيب يف ةلفانلا ةالص بابحتسا باب « اهرصقو

 . ١55 يف مدقت عفان نب ةحلط (5)



 به

 :لاق ملسو هيلع هللا یلص ينلا نع يردخلا دیعس يبأ نع

 يف لعاج هللا ناف ابیصن اهنم هتيبل لعحیلف هتالص مكدحأ یضق اذإ

 . اريخ هتالص نم هتيب

 .تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه

 دلاخ يبأ نع ءالعلا نب دمحم نع "هحيحص" يف نابح نبا هاور

 نع مهتثالث ناميلس نب ةدبعو ةيواعم يبأ نع عينم نب دمحأ نعو

 هاورو «"'هب نايفس يبأ قيرط نم "ىربكلا" يف يقهيبلا هاور .شمعألا

 يبنلا نع هللا دبع نب رباج نع نايفس يأ قيرط نم "هدنسم" يف ددسم

 "هدنسم" يف ديمح نب دبع هاورو .ديعس ابأ ركذي ۸ ملسو هيلع هللا ىلص

 يدهم نب نمحرلا دبع انث فلخ نب ركب رشب وبأ انثدح (489)

 . (۱۸۹/۲) خلإ .. تيبلا ىلإ ةلفانلا در يف ةنسلا باب « ةالصلا باتك : ننسلا (۱)

 ةالص باتك : ملسم حيحص يف رباج ثيدح نم وهو ۰۹٩۱۷2 ٤۱۸ص بختنلا (۲)

 دجسملا يف اهزاوجو هتيب يف ةلفانلا ةالص بابحتسا باب « اهرصقو نيرفاسملا

 نم ًابيصن هتيبل لعجيلف ةالصلا مكدحأ ىضق اذإ » :هدنع هظفلو (۳۹/۱)

 . « ًاريخ هتالص نم هتيب يف لعاح هللا ناف «هتالص

 :لاقيو «يراصنألا دعس نب دلاخ نب ميكح نبا نیتحوتفم نيتلمهمب :مارح وه (۳)

 = ىلع هلوقي حلاص نب ةيواعم ناك «ةيواعم نب مارح وهو «يقشمدلا «نونلاب يسنعلا

 



 ۸۱ ۵ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 می ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تلأس :لاق دعس نب هللا دبع همع
 :لاق ؟دجسملا يف ةالصلا وأ يب يف ةالصلا ؟لضفأ

 يلإ بحأ ينيب يف يلصأ نألف ءدجسملا نم هبرقأ ام يب ىلإ ىرت الأ
 . ةبوتكم ةالص نوكت نأ الإ دجسملا يف يلصأ نأ )نم

 .  تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه

 يدهم نب نمح رلا دبع نع رادنب نع "هحيحص" يف نابح نبا هاور
 . تبا نب ديز ثيدح نم "نيحيحصلا" يف دهاش هلو . ")هب

 بيرقتلا ) ٤ز / ةثلاثلا نم « ةقث وهو «نينثا امهلعح نم مهوو «نیهجولا

 .( هال/١

 . هيضتقي قايسلاو ۳۷۸ ح يقابلا دبع .ط نم ديزم "نم" فرح (۱)

 . يريصوبلا هرکذ يذلا يوقلا هدهاشب ربجني هنأ ريغ طلتحا ءالعلا هيف نکل (۲)

 ۰.۲۸۰2 ۲۳ ص يدهم نبا قیرط نم يذمرتلل لئامشلا يف وهو (۲)

 . ۲۵۱ ح لئامشلا رصتخ يف امك ينابلألا هححصو

 اهيأ اولصف ... » : هيفو ((۲۱/۲) لیلا ةالص باب « ناذألا باتک : يراخبلا (4)

 : ملسم دنعو « ةبوتکلا الإ هتيب ين ءرلا ةالص ةالصلا لضفأ ناف مکتویب يف سانلا

 يف اهزاوحو هتيب يف ةلفانلا ةالص بابحتسا باب « اهرصقو نیرفاسلا ةالص باتک

 . (۵۳۹/۱) دجسلا



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 ةجاحلا ةالص يف ءاج ام باب )١١9(

 نب دئاف نع ينادابعلا مصاع وبأ انث ديعس نب ديوس انثدح )4٩۹۰(

 هللا لوسر انيلع جرح :لاق يملسألا قوأ يبأ نب هللا دبع نع نمحرلا دبع

 :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص

 لصيلو ًاضوتیلف هقلخ نم دحأ وأ هللا ىلإ ةجاح هل تناك نم

 شرعلا بر هللا ناحبس «ميركلا ميلحلا هللا الإ هلإ ال :لقيل مث نيتعكر

 مئازعو كتمحر تابجوم كلأسأ ينإ مهللا «نيملاعلا بر هلل دمحلا ؛ميظعلا

 يل عدت الأ كلأسأ مثل لك نم ةمالسلاو رب لك نم ةمينغلاو كترفغم

 «يل اهتيضق الإ اًضر كل يه ةحاح الو هتحّرف الإ امه الو هترفغ الإ ابنذ

 . ردقي هنإف ءاش ام ةرحآلاو ايندلا رمأ نم لأسي مث

 نم لأسي مت " :هلوق نود «هب دئاف قيرط نم يذمرتلا هاور :تلق

 ۰ ۱۵ آلا و ايندلا رمأ

 مئازعو" :هلوق دعب دازو «راصتحاب "كردتسملا" يف مكاحلا هاورو

 : يذمرتلا لاقو )۳٤٤/۲( ةحاحلا ةالص يف ءاج ام باب «ةالصلا باوبأ : عماجلا )١(

 يي فعضي نهرلا دبع نتب دئاف ءلاقم هدانسإ يقو بيرغ ثيدح اذه

 .. ثيدحلا



 ۷۷ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 هاور سنآ ثیدح نم دهاش هل و )بنذ لک نم ةمصعلا و كترفغم

 . هب لئاف قيرط نم "هدنسم" ق يلصولا یلعی وبأ هاورو« “ناهبصألا

 نيخيشلا نأ الإ ثيدحلا ميقتسم " : دئاف نع مكاحلا لاقو (۳۲۰/۱) كردتسملا (۱)

 ثيح يهذلا هقفاوي مو " مدقت ال ادهاش اذه هثيدح تلعح امنإو هنع اجرخی مل

 . كشال فیعض وهو « يريصوبلا هيلع تكس ثيدحلاو . كورتم لب تلق : لاق

 دانسإ فعض دقو « امهتمجرت تمدقتو ثيدحلا نيل مصاع وبأو « كورتم دئاف

 فيعض يف امك نابلألا ثيدحلا اذه فعضب مكح اذكو دئاف لحال ١119 ح

 .(۲ ۳/۵) عماجلا

 . هيلع فقآ لو هل بیغرتلا يف هلعل (۲)



۸ 

 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 نابعش نم فصنلا ةليل يف ءاج ام باب (۱۲۰)

 يبأ نبا انبآ قازرلا دبع انث لالخلا يلع نب نسحلا انثدح )4٩۱(

 نع ")رفعح نب هللا دبع نب ةيواعم نع “دمحم نب ميهاربإ نع ؟ةربس

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق بلاط يبأ نب يلع نع ““هيبأ

 ناف ؛اهراف اوموصو اهليل اوموقف نابعش نم فصنلا ةليل تناك اذإ

 نم الأ :لوقيف ءايندلا ءامس ىلإ سمشلا بورغل اهيف لزني ىلاعت هلل

 اذك الأ اذك الأ «هيفاعأف ىلتبم الأ «هقزراف قزرتسم الأ هل رفغأف رفغتسم

 نب هللا دبع نب ركب وبأ همساو ةربس يبأ نبا ؛نيل هيف دانسإ اذه

 . (0ثيدحلا عصي :نيعم نباو دمحأ لاق «هربس يبأ نبا دمحم

 هللا دبع همسا :ليق «يدملا يرماعلا ءةربس يبأ نب دمحم نب هللا دبع نب ركب وبأ وه )1١(

 ناك :يريبزلا بعصم لاقو «عضولاب هومر ,هدج ىلإ بسني دقو «دمحم :ليقو
 . ( ۳۹۷/۲ بيرقتلا ) قا ةئامو نيتسو نيتنثا ةنس تام «ةعباسلا نم ءاملاع

 . ( ٤١/١ بيرقتلا ) ق / ةسداسلا نم «قودص «رفعج نب هللا دبع نب يلع نبا (۲)

 . ( ۲۰/۲ بیرقتلا ) ق س تح /ةعبارلا نم «لوبقم (۳)
 هلو ةشبحلا ضرأب دلو « داوحألا دحأ « يشاملا بلاط يبأ نب رفعح نب هللا دبع )٤(

 . ةبحص

 هيمر نيعم نبا نع رجح نبا ركذي مو ۰ (۲۷/۱۲) بیذهتلا يف دم لوق (ه)

 = خيراتلا يفو . ثيدحلا فيعضو « ءيشب هثيدح سيل : هيف هلوق ركذ اغنإو «عضولاب



 ۸۱۹ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتک

 نبا نع دیلولا انت يلمرلا دشار نب ديعس نب دشار اندح )٤۹۲(

 نع بزرع نب نمحرلا دبع نب كاحضلا نع نأ نب كاحضلا نع ةعيمل
 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع يرعشألا ىسوم يبأ

 عيمحل رفغيف «نابعش نم فصنلا ةليل يف علطيل لجو زع هللا نإ

 . )نحاشم وأ كرشمل الإ «هقلح

 نب رضنلا دوسألا وبأ انث ””قاحسإ نب دمحم انثدح )٤۹۳(

 نب كاحضلا نع لس نب ریبزلا نع ةعيط يبأ نبا انث (*) ابا دبع

 هيلع هللا یلص يبلا نع یسوم ابآ تعم :لاق ؟هیبآ نع نمحرلا دبع

 . هوحن ملسو

 ثيدحلاو ۰01۹۰/۲) ءيشب سیل : هلوق ًاضيأ هيفو طقف ىلوألا ةرابعلا نيعم نبال

 . (۲۲۲/۱) عماجلا فيعض يف امك ينابلألا هعضوب مكح

 . ( ۳۷۲/۱ بيرقتلا ) ق / ةسداسلا نم لوهج « يبلكلا (۱)

 انه اه نحاشملاب دارأ : يعازوألا لاق « هنم لعافت نحاشتلاو« ةوادعلا : ءانحشلا (۲)

 . ( ٤٤۹/۲ ةياهنلا ) ةمألا ةعامحج قرافملا ةعدبلا بحاص

 ةنس تام «ةرشع ةيداحلا نم «تبث ةقث رکب وبأ ةمجعلا مث ةلمهلا حتفب :يناغصلا (۳)

 . ( ١514/7 بيرقتلا ) 4 م | نيتئامو نيعبس

 ةرشع عست ةنس تام «ةرشاعلا رابك نم «ةقث «هتينكب روهشم «مهالوم يدارملا )٤(

 . (۳۰۲/۲ بيرقتلا ١ ق س د / نوعبسو عبرأ هلو نيتئامو
 . ( 758/١ بيرقتلا ) ق / ةسداسلا نم ءلوهجم (5)

 ق / ةثلاثلا نم «لوهجم كاحضلا دلاو «يرعشألا بزرع نب نمحرلا دبع (5)
 ۰ 1491/١ بيرقتلا )



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۷ ۰

 هاور ةشئاع ثیدح نم دهاش هلو لسم نب دیلولا سیلدتو

 نم يناربطلاو هحیحص" يف نابح نبا هاورو ةجام نباو يذمرتلا

 . لبج نبا ذاعم ثیدح

 « بزرع نب نهرلا دبعو ميلس نب ريبزلاو « نميأ نب كاحضلا : ليهاجم هیفو (۱)

 ةحام نبا يدانسإ يف حضاو وه امك ةعيف نبا ىلع فالتخا هيفو

 ةينامث ينابلألا انخيش مهنم ىصحأ ةباحصلا نم ددع نع ءاج دق ثيدحلا نأ ريغ

 قرطلا هذه يف ينابلألا خيشلا لوقلا لصف دقو ۰ لاقم نم ولخي ال اهلكو

 ثيداحألا ةلسلس :رظنا هقرط عومجع ثيدحلا حيحصت ىلإ ىهتناو اهلك

 (۲۲۲/۱) مصاع يبأ نبال ةنسلاو ۱۳۰/۳(۱۱842) ةحيحصلا

4 > ۱۲ . 

 نباو (۱۱/۳) نابعش نم فصنلا ةليل يف ءاج ام باب موصلا باتک : يذمرتلا (۲)

 نابعش نم فصنلا ةليل يف ءاج ام باب « اهیف ةنسلاو ةالصلا ةماق) باتک : ةحام

 . ةاطرأ نب جاجح ةنعنع هیفو (444/۱)

 (۰۸/۲۰) ریبکلا يف يناربطلاو ۰ ۱۹۸۰ ح 4۸1ص دراولا يف امك نابح نبا (۳)



 م اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 ةدجسلاو ةالصلا يف ءاج ام باب (۱۲۱)

 رکشلا دنع

 يتئدح(ءاجر نب ةملس انث فلخ نب ركب“ "رشب وبآ انثدح(495)
 : فوأ بأ نب هللا دبع نع ءاٹعش

 لهج يبأ سأرب رشب موي ىلص ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 . نيتعكر

 ال اهيف ملكت نم رأ مل هللا دبع تنب ءاثعش ؛لاقم هيف دانسإ اذه

 :يدع نبا لاقو 3 (4) عم نبا هنيل ءاجر نب ةملسو «قیئوتب الو ح رجب

 لاقو ؟)فیعض :يئاسنلا لاقو. “هيلع عباتی ال ثیداحأب ثدح

 . هتابثإ باوصلاو لصألا نم طقس رشب (۱)

 ق ت خ / ةنماثلا نم برغي قودص «ينوكلا « نمحرلا دبع وبأ « يميمتلا (۲)

 .( 7١5/١ بیرقتلا )

 . ۰۲/۳ بیرقتل) ق / ةسماخلا نم « فرعت ال « ةيفوكلا ةيدسألا هللا دبع تدب (۳)

 . "ءيشب سیل " همالک صنو (۲۲4/۲) خیراتلا (4)

 . ( ۳-۱۱۷۹ ۱۱۷۸/۳) لماکلا (5)

 . ۲4۲ مقر 4۸ ص ءافعضلا (")



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 لاقو .قودص :ةعرز وبآ لاقو )ثیداحأب تاقثلا نع درفنی :يطقرادلا

 .یهتنا ساب هثیدحب ام :متاح وبأ

 هرک ذف ةملس انث يريراوقلا نع "هدنسم" يف يلصولا ىلعي وبآ هاور

 .؟)لفاونلا باتک يف "ةرشعلا دیناسلا دئاوز" يف هتدروأ امك هتدايزب

 انبأ “يرصملا حلاص نب نامشع نب یی انثدح (495)

 ةدبع نب ديلولا نب ورمع نع بيبح يبأ نب ديزي نع ةعيط نبا انبآ ۳

 :كلام نب سنأ نع '”يمهسلا

 . ادجاس رف ةجاحب رشب ملسو هيلع هللا یلص يبلا نأ

 يبأ

 . ۳۲ مقر ۲۱۹ ص يبطقرادلل مكاحلا تالاؤس (۱)

 . (۱۳۰/4) ليدعتلاو حرجلا (۲)

 . دوقفم لفاونلا باتك (۳)

 ةرشع ةيداحلا نم .هلصأ ريغ نم ثدح هنوكل ؛مهضعب هنّيلو ؛عيشتلاب يمر قودص (4)

 . ( ٠٠٤/۲ بيرقتلا ) ق د / نيتئامو ننانو نیتنئا ةنس تام

 رابك نم قودص يرصبلا ىيي وبأ «مهالوم يمهسلا ناوفص نب خاص نب نامثع (ه)

 ةرشع عست ةنس تام «نجلا نم ايباحص تيأر :لاق هنأ هنع تبث دقو «ةرشاعلا

 . (۱۰/۲ بيرقتلا ) ق س خ / نيتئامو

 ق / ةئامو ثالث ةنس تام « ةثلاثلا نم ءقودص «يرصم «صاعلا نب ورمع لوم (5)

 :رظنا فيرحت وهو ةديبع نبا ۱۵۷ "هاو لصألا يف عقوو « (۸۱/۲ بيرقتلا )

 . (۲۹۰/۱) ةفحتلا



 AYY اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 با" .ةعيط نبا فعضل ؛فیعض دانسإ اذه

 . ت ق د هاور ةركب يبأ ثيدح نم دهاش هلو

 يرهزلا نع رمعم نع قزارلا دبع انث ىج نب دمحم انئدح (48)

 :لاق «هيبأ نع كلام نب بعك نب نمحرلا دبع نع

 . ادجاس رخ هيلع هللا بات امل

 ال :مزح نبا لاق .فوقوم وهو «تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه

 يبأ نب يلعو قيدصلا ركب يبأ نع ىور مث «ةتبلأ بعك ربخ يف زمغم
 . هوجن بلاط

 باتک : يذمرتلا و « ۲٠١/۳( )ركشلا دوجس يف باب «داهجلا باتك : دواد وبأ )١(

 لاقو ۱۳۹۲ ةحام نبا و « (۱4۱/4) ركشلا ةدجس يف ءاج ام باب «ريسلا

 نب راكبو ... هحولا اذه نم الإ هفرعن ال بیرغ نسح ثيدح اذه :يذمرتلا

 . ثيدحلا براقم ةركب يأ نب زيزعلا دبع

 . نيقيرطلا ع ومجمع. نسح ثيدحلاو

 دهع يف دلو :لاقيو « نيعباتلا رابك نم ةقث «يدملا باطخلا وبأ « يراصنألا (۲)
 .( 495/١ بيرقتلا ) ع | ناميلس ةفالخ يف تام « و يبلا

 .(۱۱۲/۰) ىلحما (۳)



 نب ميهاربإ نب بوقعی انث “دايز يبا نب هللا ديع انئدح )٤۹۷(

 نب خاص يئدح همع نع ()باهش نبا يحآ نبا ٰيئدح دعس

 نب نابآ تعم :لاق «هربحأ دعس نب رماع نأ ("ةورف يبأ نب هللا دبع

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تعس :نامثع لاق :لوقی ۲"نامثع

 :لوقی

 ام تارم سم موی لك هيف لستغي يرجي اره مكدحأ ءانفب نأ ول

 نمحرلا دبع وبأ «ةلمهملاو فاقلا حتفب :يناوطقلا دايز يبأ نب مكحلا نب هللا دبع وه (۱)

 ق ت د/ نيتئامو نيسمحو سم ةنس تام قرشاعلا نم «قودص «ناقهدلا «يفوكلا

 .( ٤١١/١ بيرقتلا )

 ةنس تام «ةعساتلا راغص نم «لضاف ةقث دادغب ليزن يندلا فس وی وب «يرهزلا (۲)

 . ( ۳۷٤/۲ بیرقتلا ) ع/ نیتئامو نام

 ندلا يرهزلا باهش نب هللا دبع نب هللا دیبع نب ملسم نب هللا دبع نب دمحم وه (۲)
 ةئامو نيسمخو نيتنثا ةنس تام «ةسداسلا نم ماهوأ هل قودص «يرهزلا يأ نبا

 . ( ۱۸۰/۲ بيرقتلا) ع/

 ق / « ةسداسلا نم « نيعم نبا هقثو « يندملا « مهالوم يومألا ةورع وبأ )٤(

 . ( ۳١١/١ هبيرقتلا )

 ع | ةئامو عبرأ ةنس تام « ةثلاثلا نم «ةقث «يدملا يرهزلا صاقو يبأ نبا (5)

 . (۳۸۷/۱ بيرقتلا )

 سم ةنس تام « ةثلاثلا نم « ةقث ,ندم « هللا دبع وبأ ليق « ديعس وبأ يومألا ()

 . ( 3١/١ بيرقتلا ١) 4 م خب / ةئامو



 ۸۲ ۵ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 يف يلصولا ىلعي وبآ هاور «تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه

 هل و ()هنتمو هدانساب هرک ذف ميهاربإ نب بوقعي انث ةمثيخ وبأ انث "هدنسم"

 هاورو «يئاسنلاو يذمرتلاو ناخيشلا هاور ةريره يبأ ثيدح نم دهاش

 دعس قيرط نم “كردتسملا يف مكاحلاو«"”ىربكلاو ىرغصلا يف يئاسنلا

 “يدسألا ةلظنحو سنأو رباج نع بابلا يفو:يذمرتلا لاق ءصاقو يبأ نبا

 ىلعي يبأ دنس نم ةدوجوملا ةخسنلا بحاص ىلع تاف ثيح «دوقفم نامثع دنسم (۱)

 . هعاس

 :هظفلو (۱۱/۲) ةرافك سمخلا تاولصلا باب « ةالصلا تيقاوم باتك : يراخبلا (۲)

 نم يقبُي كلذ لوقت ام ًاسمخ موي لك هيف لستغي مكدحأ بابي اره نأ ول متیارآ »

 هللا وحمب سمخلا تاولصلا لثم كلذف :لاق « ائيش هنرد نم يقبُي ال :اولاق ؟ هنرد

 .« اياطخلا ام

 هب ىحمت ةالصلا ىلإ يشملا باب «ةالصلا عضاومو دحاسملا باتك : ملسم و

 لثم باب « لاثمألا باتك : يذمرتلاو « (40۲/۱) تاحردلا هب عفرتو اياطخلا

 تاولصلا ىلع ةعيبلا باب « ةالصلا باتك :يئاسنلاو .(۱5۱/۵) سمخلا تاولصلا

 . )01/١( سمخلا

 ۸ لب « ىرغصلا ىلإ الو ىربكلا ىلإ ال دعس دنسم يف ةفحتلا يف يزملا هزعي مل (۳)

 . دعس ثيدح نم هركذي

 )٤( هاحرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه : مكاحلا لاقو (۰ ۰/۱) كردتسملا .

 يهذلا هقفاوو .

 . طقف ًارباح امقدمتعا يلا ةخسنلا يف رکذ (ه)



 سما تاولصلا باب (۱۲۳)

 اهیلع ةظفاحا و

 كيرش ان )دیلولا وبأ انث يلهابلا دالخ نب ركب وبأ انثدح )٤۹۸(

 :لاق سابع نبا نع "۳ناولع يبأ مصع نب هللا دبع نع

 نأ مكبر لزانف ةالص نيسمخب ملسو هيلع هللا ىلص مكيبن رمأ

 .تاولص سم اهلعجي

 نبا نع باوصلاو سابع نبا نع ةحام نبا دنع عقو اذک :تلق

 سنأ ثيدح نم "عماجلا" يف يذمرتلا هاورو «"”دواد يبأ يف وه امك رمع

 نب ةدابع نع بابلا يقو :لاق «بيرغ حيحص نسح :لاقو كلام نبا

 يبأو ةعصعص نب كلامو ةداتق يبأو رذ يبأو هللا ديبع نب ةحلطو تماصلا

 .(۱۱) مقر ثيدحلا يف مدقت دقو « كلملا دبع نب ماشه وه : يسلايطلا ديلولا وبأ (۱)

 ماللا نوكسو ةلمهملا مضب :ناولع وبأ ةمصع :لاقيو ,نیتلمهع :مصع نب هللا دبع (۲)

 /ضقانتو هيف نابح نبا طرفأ « عئطخي قودص «ةفوكلا لزن < يماميلا يفنحلا

 .( ٤۳۳/۱ بيرقتلا) ق ت د

 يف باب «ةراهطلا باتك : دواد وبأ دنع وهو (4۷/۰) ةفحتلا يف يزملا لاق اذكو (۲)

 بيرقتلا ) يف امك فيعض رباح نب بويأ هيفو (۱۷۱/۱) ةبانجلا نم لسغلا

. (۸4/۲ 



 AYY اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 . یهتنا ير دیعس © تنا ی ردخلا

 يبأو مصع نب هللا دبع روصقل ؛ نسح سابع نبا ثيدح دانساو
 .ناقتالاو ظفحلا لهأ ةجرد نع ؟)دیلولا

 يصمحلا رانيد نب ريثك نب ديعس نب نامثع نب ی انثدح (499)

 نب ديود ينربحآ “ليلسلا يبأ نب هللا دبع نب ةرابض انث ديلولا نب ةيقب انث

 يعبر نب ةداتق ابأ نإ بيسملا نب ديعس لاق :لاق يرهزلا نع “عفان

 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هربخآ

 ؟تاولصلا نم هدابع ىلع هللا ضرف مك ءاج ام باب « ةالصلا باوبأ : عماجلا )١(

(4۱۷/۱) . 

 . ۱۵۸ "مه" يف وهو لصألا نم طقس "نسح " هلوق (۲)

 ‹ دیلولا يبأ خیشو ... ةرابعلا لصأ ناو ءيش هنم طقس هلعل "دیلولا يبأو : هلوق (۳)

 مدقت امك هظفح ریغتو ئطخي قودصف هخيش امأ « ةقث مامإ يسلايطلا دیلولا ابآ نأل

 باتك : يراخبلا دنع ليوطلا ءارسإلا ثيدح يف تباث ثيدحلاو « هتمجرت يف

 مث « ةعحارلا هيفو )٠٥۸/١( ؟ ءارسإلا يف تاولصلا تضرف فيك باب « ةالصلا

 «« يدل لوقلا لدبي ال نوسخ يهو سم يه :لاقف هتعحارف » يي هلوق

 وهو )١45/1( خلإ.. 6 هللا لوسرب ءارسإلا باب «نامبإلا باتك :ملسم هجرخأو

 . كلذك امهريغ دنع

 يمرضحلا «ةلمهملا حتفب :لیلسلا يبأ نب هللا دبع نبا ةدحوم مث هلوأ مضب : ةرابض (4)

 . (۳۷۲/۱ بيرقتلا ) ق س د خب /ةسداسلا نم ,لوهحب ءيصمحلا حيرش وبأ

 نم «لسري ناكو «لوبقم ءرصم لزن « يماشلا ىسيع وبأ « مهالوم يومألا (ه)
 . ( ۲۳١/۱ بيرقتلا ١ ق س د /ةمجعم هلوأ :ليقو ةسداسلا

AY 



 مص

 يرهشلا ضوع.د قيقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز يف ةجاجزلا حابصم ۲۸

 يدنع تدهعو تاولص سمح كتمأ ىلع تضرتفا :ىلاعت هللا لاق

 الف نهيلع ظفاحي ۸ نمو «ةنجلا هتلخدأ نهتقول نهيلع ظفاح نم هنأ ادهع

 . يدنع هل دهع

 "فارطألا" يف يزملا هازع ديودو ةرابض لحأ نم ؛رظن هيف دانسإ اذه

 نم دهاش هلو . ؟”يؤلؤللا ةياور يف هرأ ملف يبارعألا نبا ةياور دواد يبأل

 . ؟"یرغصلا" يف ىئاسنلا هاور تماصلا نب ةدابع ثيدح

 تقو ىلع ةظفاحملا يف باب «ةالصلا باتك : دواد يبأ يف وهو « (71417/9) ةفحتلا )١(

 . هب ةيقب قيرط نم (۲۹۹/۱) تاولصلا
 هححص و (۵4/۱) سمخلا تاولصلا ىلع ةعيبلا باب « ةالصلا باتك : ىرغصلا (۲)

 . ۰۷۰2 ( ۱۸١/١ ) حيباصملا ةاكشم يف امك ينابلألا



 ۸۲۹ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتک

 مارخا دجسلا يف ةالصلا لضف باب (١؟4)

 هك يبلا دجسمو

 هللا ديبع انبأ يدع نب ايركز انث )دسآ نب ليعامسإ انثدح (مه.۰)

 هللا یلص هللا لوسر نأ رباج نع ءاطع نع “” ميركلا دبع نع ورمع نبا

 :لاق ملسو هيلع

 دجسملا الإ هاوس اميف ةالص فلأ نم لضفأ يدجسم يف ةالص

 . هاوس اميف ةالص فلأ ةئام نم لضفأ مارحلا دجسملا يف ةالصو «مارحلا

 رازبلا هقثو دسأ نب ليعامسإ ؛تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه

 يقابو «قودص :متاح وبأ لاقو ,"”فشاكلا" يف يهذلاو ئطقرادلاو

 نم "هدنسم" يف ده مامالا هاور "نيحيحصلا" يف مهي جتحم دانسالا لاجر

 نم «قودص «قاحسإ وبأ «يدادغبلا نيهاش نب دسأ «ثراحلا يبأ نب ليعامسإ وه (۱ر

 فّرحتو « )57/١( بيرقتلا ق د نيتئامو نیسهو نامث ةنس تام «ةرشع ةداحلا

 فارشألا ةفحتو " ه" يف امك تبثأ ام باوصلاو لصألا يف دشار ىلإ دسأ

(۲۲۹/۲) . 

 . مدقت يرزحجا كلام نبا (۲)

 . (۲۸۳/۱) بیذهتلاو (۱۲۰/۱) فشاکلا (۳)

 )٤( لیدعتلاو حرجلا )۱۳۱/۲( .



 ملسم یو )ةریره يا ثيدح نم "نيحيحصلا" يف هلصأو )هجولا اذه

 نب هللا دبع ثيدح نم يقهيبلاو نابح نبا قو رمع نبا ثيدح نم هريغو
٠. ۰ 5 (rكك  £ 

 ريبجو ديعس يبأو ةنوميمو يلع نع بابلا يقو :يذمرتلا لاق ؟"ریبزلا
 ۳ ٤

 . "رب بزلا نب هللا دبعو معطم نبا

 يف امك ينابلألا هححصو مرکلا دبع نع یقرلا قيرط نم ۰0۳۹۷ ۰۳۳/۳) دنسلا (۱)

 . (۲۰۸/۱ ) عماجلا حیحص

 ةالصلا لضف باب قنیدلاو ةكم دجسم يف ةءالصلا لضف باتک :يراخبلا (۲)

 ةالصلا لضف باب «جحلا باتک :ملسمو ۱۳/۳(۰) ةنيدلاو ةكم دجسم يف

 اذه يف رمع نبا ثیدح نم هجرحأو «(۱۰۱۲/۲) ةنيدملاو ةكم يدحسع

 . عضوملا

 دجسم يف ةالصلا لضف باب «جحلا باتك ىربكلاو ۱۰۲۷ ۲۵ ص دراوملا (۳)

 . (؟55/5) ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 دجاسلا يأ يف ءاج ام باب ةالصلا باوبأ ةريره يأ ثيدح جرحأ نأ دعب هلاق )٤(

 . (۱6۸/۲) لضفأ



 ۸۷۳۱ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 سدقلا تيب يف ةالصلا باب (۱۲ ۵)

 سنوي نب یسیع انت يقرلا هللا دبع نب ليعامسإ انثدح (۰۰۱)

 يبأ نب نامثع هيخأ نع ۲۳ ةدوس يبأ نب دايز نع ۲۲ ديزي نب روث انث f ۲ 5 5 58 » £ ۱ دار اش

 تلق :تلاق ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ةالوم ةنوميم نع ۲ ةدوس

 :لاق ؟سدقملا تيب يف انتفأ هللا لوسر اي

 ةالص فلأك هيف ةالص ناف هيف اولصف هوتيإ رشنملاو رشحملا ضرأ

 اتيز هل يدهتف :لاق ؟هيلإ لمحتأ نأ عطتسأ مل نإ تيأرأ :تلق هربفغ يف

 . هاتأ رمک وهف كلذ لعف نمف «هيف جرسي

 يليفنلا نع اضيأ ةنوميم ثيدح نم هضعب دواد وبأ یور :تسلق

 نع ةدوس يبأ نب دايز نع «زيزعلا دبع نب ديعس نع ريكب نب نیکسم نع
 , و

 هب ومیم

 نم حصأ :وهو تاقژ لار حیحص ةحام نبا قيرط دانسسإو

 ةدوس يبأ نب نامثع ةنوميمو ةدوس يبأ نب دايز نيب ناف دواد يبأ قيرط

 نیسمه ةنس تام «ةعباسلا نم ردقلا ىري هنأ الإ « تبث « ةقث يصمحلا دلاخ وبآ )١(

 . (۱۲۱/۱ بيرقتلا ) < خ/ ةئامو نيسمحو سم وأ ثالث ليقو

 . ( 5١8/1١ بيرقتلا )ق د/ ةثلاثلا نم « ةقث «نامثع وحأ « يسدقلا (۲)

 . ( ٩/۲ بيرقتلا ١ ق ت د خب /ةثلاثلا نم « ةقث « يسدقملا (۳)

 . (۳۱۵/۱) دحاسلا يف جرسلا يف باب «ةالصلا باتك (5)

 ب۷



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 يف نیدلا حالص يئالعلا هرکذ امک و هقیرط يق ةحام نبا هب حرص امك

 نب قاحسإ یسوم وبآ انث "هدنسم" يف ىلعي وبأ هاور . ۲ لیسارلا"

 لوسر اي: ةنوميم تلاق :لاق ةمامأ يبأ نع دايز نع روث قیرط نم هاورو

 .يلصولا ىلعي وبآ هاور رذ يبأ ثيدح نم دهاش هلو .هرکذف انتف هللا

 “ديوس نب بوی انث (”يطاغألا مهجلا نب هللا ديبع انثدح (۵۰۲)

 ءيش سفنلا يف ةدوس يبأ نب نامثع يف يهذلا لاقو ۲۰۵۰ مقر ۲۱۵ص ليسارملا (۱)

 نازيملا) طقف هل نابح نباو «يرطاطلا ناورم قيثوت ركذ نأ دعب «هب جاجتحالا نم

 نأ ريغ (4۷۲/۲) خيراتلاو ةفرعملا يف امك نايفس نبا بوقعي هقثوو تلق (۳

 ":يهذلا لاقو (۱۲۱/۷) بيذهتلا يف هلقن امك هلاح فرعي ال :هيف لاق ناطقلا نبا

 نبا لاقو «يوقب ثيدحلا اذه سيل قحلا دبع لاق... ادج ركنم ثيدح اذه

 هذه ةنوميمو تلق :لاق مث "امهتیاور نع فقوتلا بجي نم نامثعو دايز :ناطقلا ۲ «۲

 " ةركنم ةعبرالاو ثيداحأ ةعبرأ ننسلا يف اه ديعس تنب لاقیو .دعس تنب لاقي

 هلاق ام قحلا نأ رهظیو تلق ٩۰/۲( نازیلا) اهنم بابلا ثيدح دعو اهرکذ مث

 . يهذلا

 بیرقتلا ) ق / نیتئامو نيسمخلا دعب تام «ةرشع ةيداحلا نم «لوبقم«يرصبلا (۲)

۳/۱ 

 قدحوم مث ةنكاس ةيناتحت مث ةحوتفم ةلمهع نابيشلا «يريمحلا دوعسم وبآ «يلمرلا (۳)

 نيتنثا ةنس ليقو«ةئامو نیعستو ثالث ةنس تام قعساتلا نم «عئطخي قودص

 . ( 90/١ بیرقتلا)ق ت د/نیتئامو



 AYY اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 زوريف نب هللا دبع انث )ورمع يبأ نب ىج نابيسلا ةعرز يبأ نع

 :لاق ملسو هيلع هللا یلص يبلا نع ورمع نب هللا دبع نع (يمليدلا

 تيب ءانب نم مالسلاو ةالصلا امهيلع دواد نب ناميلس غرف امل
 هللا ىلص هللا لوسر لاق نأ ىلإ "”ثيدحلا ...اثالث هللا لأس سدقللا

 :ملسو هيلع

 . ةثلاثلا ىطعأ دق نوكي نأ وحرأو امهيطعأ دقف ناتنثا امأ

 «©9هفيعضت ىلع قفتم ديوس نب بويأ ؛فیعض دانسإ اذه

 . هلاح فرعي ال مهلا نب هللا ديبعو

 هاور اذک و 2 ”اضيأ ورمع نبا ثيدح نم هضعب دواد وبأ ىور

 نب ديعس نع رهسم يبأ نع روصنم نب ورمع نع "ىرغصلا" يف يئاسنلا

 نيعبرأو نامث ةنس تام«ةلسرم ةباحصلا نع هتياورو «ةسداسلا نم «ةقث ءيصمحلا (۱)

 . ( ۳۵۵/۲ بيرقتلا ) ق س د خب / اهدعب وأ ةئامو

 باوصلا ىلع ءاج دقو فيرحت وهو ةمجعلاب ينابيشلا ۱۵۹ "هاو لصألا يف عقوو

 . بيرقتلاو ("59/5) ةفحتلا يف

 . ةفحتلاو "ته" يف تبثأ امك ءاجو لصألا يف أطخ ررك (۲)

 يغبني ال اكلمو «همکح فداصي امكح" ۱٤۰۸ ح يقابلا دبع ط يف امك هتلمكت (۳)

 نم جرح الإ هيف ةالصلا الإ ديري ال دحأ دجسملا اذه أي الأو هدعب نم دحأل

 ." همأ هتدلو مويك هبونذ

 )٤( بيذهتلا رظنا )١/405( .
 . هننس يف هدحأ ۸ (ه)



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز

 نب هللا دبع نع ينالوخلا سيردإ يبأ نع ديزي نب ةعيبر نع زیزعلا دبع

 . هب يمليدلا زوریف

 .TY ع 7 ۱۱ ۲۱ £
 . ؟اضیآ ورمع نبا ثیدح نم هدنسم يق دمح أ مامالا هاورو

 . )۸٠/١( هيف ةالصلاو ىصقألا دجسملا لضف باب «دحاسملا باتك ننسلا (۱)

 يف ةميزخ نبا هحام نبا نتمو دنس لثمي كلذك هجرأو ۰۱۷۱/۲) دنسسلا (۲)

 ۱ نابح نبا «دمحأ دنع وه امك يعازوألا قیرط نم هجرخأو «(۲۸۸/۲) هحیحص

 ۱ هرادمو ۰6۳۱ ۰۳۰/۱) كردتسلا يف مكاحلاو ۱۰۶۲ ح ۲۵۷ص دراولا يف امك

 ةقث وهو ديزي نب ةعيبر ىلع هدنع هقرط ضعب يف مکاخاو نباو يئاسنلاو دمحأ دنع

 امك ورمع نب هللا دبع نع يمليدلا نبا نع ةرم هاور دقو بيرقتلا يف امك دباع

 ظ امك يمليدلا نبا نيبو هنيب ينالوخلا سيردإ ابأ ةرم دازو يئاسنلا الإ عيمجلا دنع وه

 نبا نم ةعيبر عامسب يراخبلا حرص دقف ةلوبقم ةدايز يهو يئاسنلا دنع وه

 . حيحص يئاسنلاو ده دانسإو «(۲۸۸/۳) ريبكلا خيراتلا يف امك يمليدلا



 ۷۳۵ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 دجاسلا يف ةالصلا باب (۱۲)

 عماجلا دجسلاو

 انث ؟)یقشمدلا باطخلا وب انث رامع نب ماشه انثدح (۵۰۳)

 هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع 0"2يناهلألا هللا دبع وبآ قیزر

 :ملسو هيلع هللا ىلص

 أ/م»  سمخب لئابقلا دجسم يف هتالصو «ةالصب هتيب يف لحرلا ةالص
 يف هتالصو ةئام سمخب هيف عمجي يذلا دجسملا يف هتالصو ةالص نيرشعو

 فلأ نيسمخب يدجسم يف هتالصو «ةالص فلأ نيسمخب ىصقألا دجسلا

 . ةالص فلأ ةئامج مارحلا دجسملا يف هتالصو ةالص

 قيزرو هلاح فرعي ال يقشمدلا باطخلا وبأ .فیعض دانسإ اذه

 “هب سأب ال :لاق هنأ ةعرز يبأ نع يكح لاقم هيف يناحلألا هللا دبع وبأ

 ال يلا ءايشألاب درفني :لاقو "ءافعضلا" يقو "تاقثلا" يف نابح نبا هركذو

 .ىهتنا “قافولا دنع الإ هب جاجتحالا زوجي ال تاقثلا ثيدح هبشت

u.قيزرب هفعضو ةحام نبا دنسب "ةيهانتملا للعلا" يف يزوجلا نبا هدروأو  

 )١( ق / ةعباسلا نم « لوهحب وهو .داج همسا ١ بيرقتلا 4١۷/۲ ( .

 )۲( بیرقتلا ) ق / ةسماخلا نم «ماهوأ هل قودص «يصمحلا ٠٠١/١ ( .

 )۲( بیذهتلا )۲۷۰/۳( .

 )٤( ءافعضلاو ۲۳۹( /؛) تاقثلا )۳۰۱/۱(.

 . (5۲۰/۶ نازیلا) ادج رکنم اذه :يهذلا لاقو (۸7/۲) ةيهانتملا للعلا (م)



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز يف ةجاجزلا حابصم ٩

 ربنلا نأش ءدب يف باب (۱۲۷)

 ورمع نب هللا ديبع انث يقرلا هللا دبع نب ليعامسإ انثدح (ه۰4)

 نع “”بعك نب يبأ نب ليفطلا نع ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع يقرلا

 :لاق «هيبأ

 ناك ذإ عذج ىلإ يلصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك

 هباحصأ نم لحجر :لاقف «ع ذلبا كلذ ىلإ بطخي ناكو ءاشيرع دجسملا

 ؛سانلا كاري یحءةعملبا موي هيلع موقت ائيش كل لعجن نأ كل له

 ىلع ىلا يهف تاحرد ثالث هل عنصف «معن :لاق ؟كتبطخ مهعمستو

 لوسر دارأ املف «هيف يذلا هعضوم يف "'(هوعضو ربنملا عنص) املف ربنملا
 بطخي ناك يذلا عذجلا ىلإ رم ربنملا ىلإ موقي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 هللا ىلص هللا لوسر لرتف قشناو عدصت يح راخ عذجلا زواج املف هيلإ

 ىلإ عجر مث نكس قح هديب هحسمف عذجلا توص عمم امل ملسو هيلع
 عذجلا كلذ ذخآ ءريغو دجسملا مده املف «هيلإ یلص ىلص اذإ ناكف ربنملا

 دهع يف دلو : لاقي «ةقث هنطب مظعل نطب وبأ هل لاقي ناك يحرزخلا يراصنألا )١(

 . (۳۷۸/۱ بيرقتلا ) ق د خب / ةيناثلا نم « 5 ينلا

 .ط نم تبثملاو ( هوعضوو عنص) اذكه "ه" و لصألا يف ءاج نيسوقلا نيب ام (۲)

 . ۱۶۱4 ح يقابلا دبع



 AYY اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 داعو 20( ضرألا هتلكأف يلب) نح هتيب يف هدنع ناكو بعك نب يبأ

 .اتافر

 ان "هدنسم" يف يلصوملا ىلعي وبأ هاور '”نسح داسإ اذه

 انث :الاق اعيمج ملاس نب ىسيعو هل ظفللاو دلاح نب هللا دبع نب ليعامسإ

 . نتملاو دانسالاب هركذف ورمع نب هللا ديبع

(۱) 

(2 

 ام باوصلاو ( ضرألا هتلكأف یکب) اذكه لصألا يف ءاج طقس نيسوقلا نيب ام

 . ١١١ "ه" يف باوصلا ىلع وهو تبثأ

 الو " ليقع نب دمحم نب هللا دبع فعضل فيعض دانسإ اذه ١5١ " ه " يف

 هتخسن يف هفرصت ةرثكل "ه" بحاص فرصت نم هلعلف يريصوبلا مالك هنظأ

 يف كانه مدقت هنأ ىلع يريصوبلا هفعضي ملو ۱۱۰ ح يف قبس هللا دبع نأ كلذو

 لاجر ةيقبو هرخآب ريغت لاقيو نيل هثیدح يف قودص : رجح نبا لوق هتمجرت

 ةباحصلا نم ةعامج هاور عاجلا نينح ثيدحو « تاقث اذه ةحام نبا ثيدح

 ۰ (۳۹۷/۲) ربنملا ىلع ةبطخلا باب «ةعمجلا باتك : يراخبلا يق مهضعب ثيدح

 يق ةوينلا تامالع باب « بقانملا باتكو « (۳۱۹/4) راجنلا باب « عويبلا باتک

 ًاريثك ضرعتسا ثيح )۹۰۲/٩-1۰۳( يرابلا حتف : رظناو (301/5) مالسإلا

 نم يذمرتلا هحرخأو « اهظافلأ نم ضقانتلا هرهاظ ام نيب عمجو تاياورلا نم

 بعك نب يبأو دعس نب لهسو رباجو سنأ نع بابلا يقو :لاقو رمع نبا ثيدح

 :عماجلا ) . حيحص بيرغ نسح ثيدح : رمع نبا ثيدحو ةملس مأو سابع نباو

 . (۳۷۹/۲) ربنملا ىلع ةبطخلا يف ءاج ام باب « ةالصلا باوبأ



 ب۸

 تباث "7(نع)و «سابع نبا نع ؟"رامع يبأ نب رامع نع ةملس نب دامه

 :كلام نب سنأ نع

 ربنملا ذختا املف عذج ىلإ بطخي ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نأ

 :لاقف نكسف هنضتحاف هاتأف عذحلا نحف ۲( ربنملا ىلإ بهذ)

 . ةمايقلا موي ىلإ نحل هنضتحأ مل ول

 . تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه

 هرک ذف دامه انث رصن وبآ انث :لاق "هدنسم" يف عینم نب دمحأ هاور

 ۰ ربنملا ىلإ لوحت :لاقو ,ةلخن عذج هنتم و هدانساپ

 ع /اهلبق لیقو نیتئالا دعب تام ةعساتلا نم «تبث ةقن ,يرصبلا دوسالا وبأ يمعلا (۱)

 « دشار ىلإ ١5١ "ه" يف فّرحو لصألا نم طقس دقو « (۱۰۹/۱ بیرقتلا )

 . (۱۳۰/۱) فارشألا ةفحت يف باوصلا ىلع وهو تبثأ ام باوصلاو

 فقثلاثلا نم « أطخأ اعر قودص « هللا دبع وبأ :لاقيو « ورمع وبأ « مشاه يب ىلوم (۲)

 . ( ٤۸/۲ بيرقتلا ) 4 م / ةئامو نيرشعلا دعب تام

 نع نيقيرط نم دامح دنع ثيدحلاف « 1٤۱ح يقابلا دبع .ط نم ةديزم (نع) (۳)

 ةفحتلا يف يزلا كلذ ىلإ راشآ دقو سنأ نع تباث نعو سابع نبا نع رامع

(۱۳۰/۱) . 

 . ۱6۱۵2 يقابلا دبع .طو ةيروميتلا ةجام نبا ننس نم دیزم نیسوقلا نيب ام (4)



 ۸۳۹ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 ةماسأ يبأ نب ثراحلاو ؟'”ديمح نب دبع هاورو

 نع يدع يبأ نبا انث فلخ نب ركب رشب وبأ انثدح (505)
 :لاق هللا دبع نب رباج نع ةرضن يبأ نع يميتلا ناميلس

 :لاق وأ «ةرحش لصأ يف موقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك

 لهأ هعمس نح :رباج لاق ءعذجلا نحف :لاق ءاربنم ذختا مث .عذج ىلإ

 لاقف «نكسف هحسمف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هاتأ نح دجسملا

 . ةمايقلا موي ىلإ نحل هتأي ۸ ول : :مهضعب

 .تاقث هلاجر حیحص دانسإ اذه

 نبا انث دوسالا نب داوس نب رمع نع "یرغصلا يف يئاسنلا هاور
 :لوقي هللا دبع نب رباج عمس هنأ هربخأ ريبزلا ابآ نأ جیرج نبا انبأ بهو

 ع ذج ىلإ دنتسي بطع اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك

 كلت تبرطضا هيلع ىوتساو ربنملا عنص املف دجسملا يراوس نم ةلخن

 هللا لوسر اهيلإ لزن نح دجسملا لهأ اهعمس يح ةقانلا نينحك ةيراسلا

 . )تتکسف اهقنتعاف ملسو هيلع هللا ىلص

 «ةجام نبا نتمو دنس لثع ةملس نب دام قيرط نم ۱۳۳42 ١48 ص بختنلا )١(

 هلبق ثيدحلا جيرخت رظناو

 « يراخبلا يف رباح ثيدحو )١514/١( ةبطخلا يف مامإلا ماقم باب « ةعمجلا باتك (۲)

 دجسملا ناك » : هلوق هظافلأ نمو « ٠٠١ ح < ةيشاح يف هنم هعضاوم تنيبو

 املف اهنم عذج ىلإ موقي بطح اذإ ## يبلا ناكف لخن نم عوذج ىلع ًافوقسم



 یر

 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 مایقلا لوط يف ءاج ام باب (۱۲۷)
 ةالصلا يف

 نب ىج انث ديزي نب دمحم يعافرلا ماشه وبأ انثدح (۵۰۱۷)

 :لاق ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع شمعألا انث "”نامب

 :لاق ءرخأت امو كبنذ نم مدقت ام كل رفغ دق هللا نإ :هل ليقف

 . اروکش ادبع نوكأ الفأ

 .هتاور عيمجب ملسم جتحا حيحص دانسإ اذه

 لضفلا نع ثراح نب نيسحلا نع "لئامشلا يف يذمرتلا هاور

 يبلا نع ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع ورمع نب دمحم نع ىسوم نبا

 ءاج يح راشعلا توصک ًاتوص عذجلا كلذل انعمسف هيلع ناكف ربنلا هل عنص

 . « تكسف اهيلع هدي عضوف يي يبا

 خویش يف يدع نبا هركذو «ةرشاعلا راغص نم «يوقلاب سيل «نئادملا يضاق يفوكلا (۱)

 مهتيأر :يراخبلا لاق دق نكل «هنع ىور يراخبلا نأب بيطخلا مزجو «يراخبلا

 .(۲۱۹/۲ بيرقتلا ) ق د م /نيتئامو نيعبرأو نامن ةنس تام .هفعض ىلع نيعمجم

 ةنس تام «ةعساتلا رابك نم «ريغت دقو ءاريثك ءىطخي دباع قودص «يفوكلا يلجعلا (۲)

 . (۳۹۱/۲ بيرقتلا ١ 4 م خب / ةئامو نينامثو عست



 ۸:۱ اهیف ننسلاو ةالصلا ةماقا باتک

 ثیدح نم ةتسلا بتکلا باحصأ هاورو "هب ملسو هيلع هللا يلص

 . "”ةبعش نبا ةريغملا

 قو :لاق حیحص نسح :لاقو «رباج ثيدح نم يذمرتلا هاورو

 ةشئاعو ةريره يبأو كلام نب سنأو يشبح نب هللا دبع نع بابلا

 هدايا دا
 ۰ مهنع هللا يصر

 لئامشلا رصتخم . حيحص نسح هدانسإ : ينابلألا لاقو ۲۰۰ ۲۲ 4ص لئامشلا (۱)

 . ۲۲۲ح

 يلصيل وأ - موقيل كو يبلا ناك نإ » : هظفلو (۱4/۳) دجهتلا باتك : يراحبلا (۲)

 . ًاروكش ادبع نوكأ الف : لوقیف « هل لاقیف - هاقاس وأ - هامدق مرت قیح -

 يف داهتحالاو لامعألا راثکا باب < مهماكحأو نيقفانملا تافص باتك : ملسمو

 يف يزملا مهنم هيلإ هازع نم تدحو الو دواد يبأ يف هدحآ ملو (۲۱۷۱/4) ةدابعلا

 يذمرتلا ىلع هتيشاح يف ركاش دمحأو « (475/8) :رظنا « هدنسم يف ةفحتلا

 ةالصلا يف داهتحالا يف ءاح ام باب قالصلا باوبأ : يذمرتلا هجرحخأو ( 759/99

 باب « ليللا مايق باتك : يئاسنلاو ۰۲۲۳ ح لئامشلا يف هحرحأو « (۲۹۸/۲)

 . )١95/1( ليللا ءايحإ

 يف حرص دقو هانعع وهو (۲۲۹/۲) ةالصلا ف مايقلا لوط باب « ةالصلا باوبأ (۳)

 لوط : لاق لضفأ ةالصلا يأ له يبلل ليق » : يذمرتلا دنع هظفلو كلذب "ه"

 ام هلعلف ظفللا اذه نم برقأ فارشألا ةفحت نم هدنسم يف دحأ مو « تونقلا

 . هركذ قبس امك "ه" يف هيلإ راشأ ام وهو هانعمب وهف يريصوبلا هديري



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۲

 دوجسلا ةرثك يف ءاج ام باب )١79(

 نع ملسم نب دیلولا انث يقشمدلا نامثع نب سابعلا ائدح (0۰۸)

 نع يحبانصلا نع سبلح نب ةرسيم نب سنوي نع يرملا ديزي نب دلاحخ ۹

 :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم هنأ تماصلا نب ةدابع

 هنع احمو «ةنسح امي هل هللا بتك الإ ةدجس هلل دجسي دبع نم ام

 . دوجسلا نم اورثكتساف ةجرد امي هل عفرو «ةئيس امي

 يذمرتلاو ملسم هاور ملسم نب ديلولا سيلدتل ؛فيعض دانسإ اذه

 . "7نابوث ثيدح نم يئاسنلاو

 :هظفلو (۳۰۳/۱) هيلع ثحلاو دوجسلا لضف باب « ةالصلا باتك : ملسم (۱)

 طحو ةحرد امك هللا كعفر الإ ةدجس هلل دجست ال كنإف هلل دوجسلا ةرثكب كيلع »

 عوكرلا ةرثك يق ءاج ام باب قالصلا باوبأ : يذمرتلا و « ةئيطخ اب كنع

 دوجسلا لضف باب « حاتتفالا باتك : يئاسنلا و « (۲۳۰/۲) هلضفو دوجسلاو

 ءاورإلا يف اهنم ًاددع رظنا . ىرخأ ةحيحص دهاوش ثيدحللو (۱۳4/۱)

 عماجلا حيحص يف امك ةحام نبا ثيدح ينابلألا ححصو ۰ ٤٥۷ ح (۲۰۷/۲)

. )۱۷/۰( 



 NEY اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك

 تعلخ اذإ لاعنلا عضوت نيأ باب (۱۳۰)

 ؟ ةالصلا يف

 ليعامجإ نب دمحم و بيبح نب ميهاربإ نب قاحسإ انثدح (505)

 هيبأ نع ديعس يبأ نب ديعس نب هللا دبع نع يبراحما نمح لا دبع انث :الاق

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع

 الو كيلحر نيب امهلعحاف امهتعلخ ناف كيمدق كيلعن مزلإ

 . كفلح نم يذؤتف كءارو الو كبحاص نيمي نع الو كنيم نع امهلعحت

 ."”هفيعضت ىلع قفتم ديعس نب هللا دبع ,فیعض دانسإ اذه

 ةدحب نب باهولا دبع نع :اهنم قرط نم "هننس" يف دواد وبأ هاور

 ديعس نع ديلولا نب دمحم نع يعازوألا نع قاحسإ نب بيعشو ةيقب نع

 ؛كيمدق كيلعن مزلا رک ذی ملف .هب ةريره يبأ نع هيبأ نع ديعس يبأ نبا

 . "”هوحن يقابلاو .كفلح نم يذؤتف كءارو الو لقي مو

 . مدقتو كورتم بيرقتلا يف هنع لاق (۱)

 ( )178/١ امهعضی نيأ هيلعن علخ اذإ يلصملا باب ةالصلا باتك : دواد وبأ (۲)

 وأ هيلجر نيب امهلعجيل ادحأ امم ذؤي الف هيلعن علخف مكدحأ ىلص اذإ » : هظفلو

 . حيحص هدانسإو « « امهيف لصيل



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۸6 ٤

 يئاسنلاو «دواد وبآ هاور «بئاسلا نب هللا دبع تیدح نم (دهاش هلو

, )0 
 . ` مهريغو هحام نباو
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 )١( دواد يبأ ثيدحل يأ .

 باتك : يئاسنلاو « (4۲5/۱) لعنلا يف ةالصلا باب قالصلا باتك : دواد وبآ (۲)

 باب « ةالصلا ةماقإ باتک : ةحام نبا و « (۸۹/۱) نیلعنلا يف ةالصلا باب « ةلبقلا

 ؛حيحص هدانسإو ؛ (41۰ /۱) ةالصلا يف تعلح اذإ لعنلا عضوت نيأ يف ءاج ام



 سراهفلا م6

 : ةماعلا سراهفلا

 .ةيوبنلا ثيداحألا سرهف

 .راثآلا سرهف

 .مهل مجرتملا ةاورلاو مالعألا سرهف

 . رداصملا سرهف .

 . تاعوضوملا سرهف





 ۸۷:۷ سراهفلا

 ثيداحألا سرهف





 سراهفلا

 .... هتعدب عدي یح ةعدب بحاص لمع لبقی نا هللا ییا

 seas رحلا ةدش ناف ةالصلاب اودربأ

 00 ةنحلا لهأ لوهك اديس رمعو ركب وبأ

 e ًامئاق لابف موق ةطابس یتا

 eens ثالثلا نعالملا اوقتا

 eee رانلا نم باقعألل ليو < ءوضولا اومتأ

۸:۹ 



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۰

 همقر ثيدحلا صن

 ل ءانإلا يف هدي لحدي الف همون نم مكدحأ ظقيتسا اذإ

 ۲۳ م ممم ممم ممم ممم لسغلا بجو دقف ناناتخلا ىقتلا اذإ

 ۱۳۱ ممم ممم ممم ممم تارم ثالث هركذ رثنيلف مكدحأ لاب اذإ

 7م[ مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مو مم معمق ةالصلا يف مكدحأ بواثت اذإ

 YAY ل عل هِي يبلا ىلع لصيلف دجسملا مكدحأ لحد اذإ

 59 يل حتفا مهللا : لقيلف دجسملا مكدحأ لحد اذإ

 PA ممم مم o عكر ي ىح سلجي الف دجسملا مكدحأ لحد اذإ

 6 ۲ ۲ ممم ملم ممم همم ممم ممم عمق كيفك نطابب عداف توعد اذإ

 EN esses هللا لاق . هاثلث وأ ليللا فصن بهذ اذإ

 ۳۲۹ بلکلا عقی امك عقت الف دوجسلا نم كسأر تعفر اذإ

 YO esses اوضمضمف نبللا متبرش اذإ

 ۳۵ 4۳6 ی هفنآ ىلع كسميلف ثدحأف مكدحأ یلص اذإ

 كا ىح ةالصلا عدف حبصلا تيلص اذإ

 TTI assesses ممم لق تايحتلا : ةدعقلا يف اولوقف متيلص اذإ

 ۳۲۱ assesses هدمح نمل هللا عمس : مامإلا لاق اذإ

 ۱۱۲ ۰ ًاضوتی نأ دارأف مونلا نم مكدحأ ماق اذإ

 6۷6 assesses os اوكبت ۸ ناف اوكباف نآرقلا متأرق اذإ

 CAA aes ابيصن اهنم هتيبل لعجيلف هتالص مكدحأ ىضق اذإ

 ۱ نملة مملة قمة مم مم مم همم معمق ءيش هسجنی مل نيتلق ءاملا ناك اذإ



 م سراهفلا

 همقر ثيدحلا صن

 Pease دجسملا نم باب لك ىلع ناك ةعمحبا موي ناك اذإ

 CAV منم نابعش نم فصنلا ةليل تناك اذإ

 00001111 اهوأ ةمألا هذه رخآ نعل اذإ

 O asas) ءوضولا هيلعف هركذ مكدحأ سم اذإ

 ۲۲۲ assesses روهط هل بارتلا ناف ضرألا مكدحأ ئطو اذإ

 ۱۸۰۵۱۸۱ sess سأرلا نم نانذألا

 ۲۱۷۸۰۰۰۵۵ یراصتلاو دوهیلاک مكد حاسم نوفرشتس مکارآ

 33717 م اضعب اهضعب رهطی ضرألا

 NA ees ( برغملا يعكر يعي ) مكتويب يف نيتعكر لا نيتاه اوعک را

 ۱۷۵ مهمة م مملف .. اطخلا ةرثكو هراكملا ىلع ءوضولا غابسإ

 VAY ۰۰۵ كيلحرو كيدي عباصأ نيب ءالا لعحاو ءوضولا غبسآ

 غ0 .. رمع مالسإب ءامسلا لهأ رشبتسا

 CO esses o هيطبإ ضايب تيأر نح 48 يبلا یقستسا

 ۲۲۲۰. سوقانلا هل اورک ذف ةالصلا ىلإ مهمهي امل سانلا 48 يبلا راشتسا

 ۱۳۶ esses ةلبقلا دعقع. اولبقتسا
 ۱۱۵ MIE NNT اوصحت نلو اومیقتسا

 ۳۰ ی اهلك رادقألاب نموتو هللا الإ هلإ ال نأ دهشت نأ مالسالا

 ۹€ .... ةالصلا ترضحأ لاقف « قافأ مث هضرم يف ## يبلا ىلع يمغأ

 Oss تاولص سم كتمأ ىلع تضرتفا



 و رم

 همقر ثیدحا صن

 esen ٩ هملعي مث املع ءرملا ملعتي نأ ةقدصلا لضفأ

 Assesses كابأ هب هللا يقل اهب (رباج اي ) كرشبأ الفأ

 OA esses اروكش ادبع نوكأ الفأ

 CY 00 ممم ممم مم ممم ممم م ممم مرحلاو لحلا يف (برقعلا ) اهولتقا

 ۳۱۱ ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم .. أرقي مامإلاو أرقأ

 assesses ١41 .. لوبلا نم ربقلا باذع رثكأ

 ۳۱۷ م ملم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مصمم ةثث نيمآ لوق نم رثكأ

 Pee ىلصف هدي حسم مث افتک :# يبلا لكأ
 ۲۶ ۲ مهیا یلصو ضمضمف ةاش فتك هو يبلا لكأ

 ۲۰۱ یوم اووضوتی ملو ًامحلو ازبح رمعو ركب وبأو ## يبلا لكأ

 لوم ًالاس يعي ) اذه لش يمأ يف لعج يذلا هللا دمحلا

 عالم ل. ن لمة لمة ممم مم مة ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مهم ممم م مقف ( ةفيذح

 ON eee كنيم نع امهلعحب الو كيمدق كيلعن مزلا

 IT esse هسفنب يلع نيذأتلا كي هللا لوسر ىقلأ

 ار اعیرم ائیرم اثیغ انقسا مهللا

 با باطخا نب رمعب مالسالا زعأ مللا

 ۱ ممم ممم ممم هم نيلئاسلا قحب كلأسأ نإ مهللا

 TON مم ممم همم همم مم ممم معمم ممم اعفان املع كلئسأ ينإ مهللا

 ۲۰۳ .......هثفنو هخفنو هزمهو ميجرلا ناطيشلا نم كب ذوعأ نإ مهللا





 همقر ثيدحلا صن

 0 هيلع هللا لبقأ ماق اذإ لجرلا نإ
 CVs سانلا ىطختي ةعمجلا موي دجسلا لحد الجر نأ

 10000 ناطيشلا ينرق نيب علطت سمشلا نإ

 ك0 ةالص فلأك سدقملا تيب يف ةالص نأ

 6۱ ۱ 6 ممم ممم معمم اهقفاوي ال ةعاسل ةعمجلا يق نأ

 TN ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم معمق الغشل ةالصلا يف نإ

 OY asas اليلخ ميهاربإ ذختا امك الیلخ يذختا هللا نإ

 Pees ةيقر قادص لثع موثلك مأ (نامثع اي) كحوز هللا نإ

 PAN esses ةعمجلا مكيلع ضرف دق هللا نإ

 ظل ةثالث ىلإ كحضيل هللا نإ

 CE 4٩۳ موم نابعش نم فصنلا ةليل علطيل هللا نإ

 ۳۹۲ ۰۳۹۱ ۰۰۰ لوألا فصلا ىلع نولصی هتکئالمو هللا نإ

 لا assess فوفصلا نولصي نيذلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ

 418 sss هاثلث وأ هفصن ليللا نم بهذ اذإ نح لهع هللا نإ

 الط لن ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم موف سانلا نم نيلهأ هلل نإ

 20 اسد (نبلل) هل نإ

 ۳۲ موم اه ردق ام اهیتأیس :لاق.. اهنع لزعأ ةيراح يل نإ

 ۱ ممم ممم ممم ممم معمق ئش هسجنی ال ءاملا نإ

 ۳۳ sss اهلمعی ةئيطخلل قزرلا مرحیل نمؤملا نإ



 دان سراهفلا

 همقر ثيدحلا صن

 0 ضئاح الو بنجل لحي ال دجسملا نإ

 21 نآرقلاب اتوص سانلا نسحأ نم نإ
 ۱۳۸۱۸ ۰۰۵۵۵ ةعمجلا موی مکمایآ لضفأ نم نإ

 نا ةالصلا يف هتهبج حسم لحرلا رثكي نأ ءافحلا نم نإ

 ٩ ۵ و هرشن املع هتوم دعب هلمع نم نمؤملا قحلي ام نإ

 نا ريخلل حيتافم سانلا نم نإ

 O assesses} هيطبإ ضايب تیأر ىح یقستسا هي يبلا نإ

 CATs ادجاس رخف ةحاحب رشب ك يبلا نإ

 OY 66مم مة ممم ةبانحلا نم ةنوميم لسغ لضفب أضوت ## يبلا نإ

 ۳۳۹ uae ههجو ءاقلت ةدحاو ةميلست ملس 8 يبلا نإ

 4 400 66مم ممم ممم همم فوخلا ةالص هباحصأب ىلص 6 يبلا نإ

 4 6 ۵ assesses لهج يبأ سأرب رشب موي یلص 88 يبلا نإ

 ۳۹۱ cece ةندبلا رحانک ةعمجلا لثم برض 88 يبلا نإ

 )11000 ةالصلا يف وهو ابرقع لتق 8 يبلا نإ

 Cece (كرابت) ةبطخلا يف ةعمحما موي أرق #4 يبلا نإ

 Geese ملس ربنملا دعص اذإ ناك 5 يبلا نإ

 459 CON COV assesses ايشام ديعلا ىلإ جرخي ناك 28 يبلا نإ

 6 1۵ asena نیدیعلا يف هءاسنو هتانب ج رخي ناك هني يبلا نإ

 6 و م ممم ممم مم ممم مم ممقف ع ذج ىلإ بطخي ناك هي يبلا نإ



 ثيدحلا صن

 000 ةبرحب ارتتسم ديعلا يلصي ناك ## يبلا نإ

 eens هلل دمحلاب ةءارقلا حتتفی ناك كو يبلا نإ

 eens رطفلا موي سلقي ناك 4 يبلا نإ

 eases ةبطخلا فاعضأ نيب ريكي ناك ي يبلا نإ

 esses نيديعلا يف ربكي ناك  يبلا نإ

 موم هتلحار ىلع رتوی ناك هي يبلا نإ

 eens اهدعب الو نيديعلا ةالص لبق لصي مل #4 يبلا نإ

 eases هب انرمأو نيفخلا ىلع حسم 48 يبلا نإ

 1201110 رجفلا يعكر نع مان 8 يبلا نإ

 eens ؛ رتتساف اعمتحاف اعمتحب نأ امكرمأي 18 يبنلا نإ

 ees نآرقلا نوأرقيو نيدلا يف نوهقفتيس َيمأ نم اسانأ نإ

 . ةعمجلا ىلإ مهحاور ردق ىلع ةمايقلا موي هللا نم نوسلجي سانلا نأ

 000 حيتافم نئازخلا كلتلو نئازح ريخلا اذه نإ

 0 نزحب لزن نآرقلا اذه نإ

 لومة مم مف مهيقارت زواجي ال نآرقلا نوأرقي باحصأ هل اذه نإ

 0 (ةعمجلا یعی) نيملسملل هللا هلعج ديع موي اذه نإ

 00 مايألا ديس ةعمجلا موي نإ

۳۹ 



 ۷-۸۱ سراهفلا

 همقر ثيدحلا صن

 CPs ةالصلا يف تمق یح تيسنف ابنج تحرح نإ

 Pe cesses يبصلا ءاكب عمسأل نإ

 6٩ ممه esen ةعبس همالسا رهظأ نم لوأ

 | رمع قحلا هحفاصی نم لوآ

 ۱ معن :لاق ؟برلا كحضي وأ

 0 كيبأل هللا لاق ام ( رباح اي) ربحآ الأ

 YAT لاله ..... ءوضولا غابسإ ؟ اياطخلا هب هللا رفكي ام ىلع مكلدأ الأ

 0 ااا اا بئاغلا دهاشلا غلبيل الأ

 غ0 منغلا نم ةبصلا ذختي نأ مكدحأ ىسع له الأ

 ۳۱ EYe eee ؟رمع اي تنأو ؟ ركب ابأ اي رتوت نيح يأ

 ۱۳۳ cases اهیلع ةالصلاو قیرطلا داوج ىلع سیرعتلاو مک ایا

 Osean) لاق نمف « يع ثيدحلا ةرثكو مكايا

 ۲۲۶ ممل هلهأ هيف تأي يذلا دحاولا بوثلا يف يلصيأ

 ۱ ا ةلالض ىلإ اعد عاد اه

 3 ممم ناسللاب لوقو بلقلاب ةفرعم ناميإلا

 Assesses ةحلاصلا لامعألاب اورداب

 ۳۰۳ ..... ناطيشلا لمع نم ةالصلا يف سافنلاو ضيحلاو طاخلا و قازبلا

 1101100 ةالصلا يف.وهو هبوث يف  يبلا قزب

 YA cece دحاسلا ىلإ ملظلا يف نيئاشملا رشب



 همقر ثيدحلا صن

 SST ادجاس رخف ةحاحب ملسو هيلع هللا یلص يبلا رشُب

 ۱ esses لسغي ةيراحبا لوبو «حضني مالغلا لوب

 ٩ رون مهیلع عطس ذإ مهمیعن ف ةنحلا لهأل امنیب

 TPE ةبانج ةرعش لك تحت

 ۱۱۹ 2۵و موم مفلل ةرهطم كاوسلا ناف اوک و ست

 VY م مم مم م ممم همم ممم مم ممم نزحلا بج نم هللاب اذوعت

 Ose (نجلا ةليل ثيدح).. روهط ءامو ةبيط ةرمث

 ۳۸ اوتومت نأ لبق هللا ىلإ اوبوت

 een ةرم حسمو اثالث ملسو هيلع هللا یلص يبلا أضوت

 A esses هجرف حضنف ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ًاضوت

 ءوضولا ةفيظو اذه :لاق مث ةرم ةرم ملسو هيلع هللا یلص يبلا أضوت

 ۱۱۷ ۲ 22۲۲۲2 عموم مو مو و

 Aes ةدحاو ةدحاو ملسو هيلع هللا ىلص يبلا أضوت

 ةالص هللا لبقي ال :لاق مث ةدحاو ةدحاو ملسو هيلع هللا ىلص يبلا أضوت

 VN ۰۵۵۵۵ ممم ممم اممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم همم ممم هب الإ

 لا نيبروجلا ىلع حسمو ملسو هيلع هللا ىلص يبلا أضوت

 5” م نيفخلا ىلع حسمو ملسو هيلع هللا ىلص يبلا أضوت

 ١98 6666666 ممم ممم ممم ممم ممم مصمم ممم ممق رانلا تسم ام اوأضوت

 Volcan منغلا موحل نم اوأضوت الو لبإلا موحل نم اوأضوت



 سراهف ۸۵٩

 همقر ثيدحلا صن

 10101110 ملسم أرما بلق نهيلع لغي ال ثالث

 Of ممم ممم ممم مة مم مممم مهسوؤر قوف مهتالص عفرت ال ةثالث

 ۲ ۲ esses دجسلا يف لابف يبارعأ ءاج

 ۲۲۱۰ ادحأ كتمحر يف كرشت الو ادممو مرا مهللا لاقف يبارعأ ءاح

 لا ءاشعلا دعب رمسلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انل بدج

 ٦۷< ...نسلا يف لحد اذإ اسلاج يلصي ملسو هيلع هللا ىلص يبلا لعح

 Eases ريداقملا هب ترجو ملقلا فج

 YAY ممم ممه موم مکنایبص مکدحاسم اوبنج

 OTs هللا ىلإ ةعاس برقأ طسوألا ليللا فوح

 Assesses ةنحلا لهأ بابش اديس نيسحلاو نسحلا

 6 6 میم مووی ممم طابسألا نم طبس نیسح

 300*231 نيسح نم انأو نم نيسح

 ۳۹۵ assesses ةعمحا موي اولستغی نأ نیملسلا ىلع قح

 ۳۳۹ . اهيلت لا عفرو یطسولاو ماهيإلاب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا قلح
 000 دجسملا ةلبق يف قازب ملسو هيلع هللا ىلص يبلا كح

 ۲۸ .بضغف «ردقلا يق نومصتخي مهو ملسو هيلع هللا ىلص يبلا جرح

 GEV ل يقستسي اموي ملسو هيلع هللا یلص يبلا جرح

 YAY لل لملم ممم ممم مم ممم مم مم معمم ممم دجسملا يف يغبنت ال لاصح

 YN assesses نينذؤملا قانعأ يف ناتقلعم ناتلصخ



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز ة ةجاجزلا حابصم ۰ ٩

 همقر ثيدحلا صن

 2111 نیطح ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا طخ

 ۲۸۰... كلام نب نابتع راد يف ادجسم ملسو هيلع هللا یلص يبلا طخ

 EO sess نيتبطخ نيديعلا يف ملسو هيلع هللا ىلص يبلا بطخ
 ٥٤< ..... ماق مث دعق مث امئاق ديعلا يف ملسو هيلع هللا یلص يبلا بطح

 0 رانلا بالك جراوخلا

 )ط1 نآرقلا ملعت نم مكر ايخ

 م ملة م ممم ممم ممم ممم معمق اهمدقم لاحرلا فوفص ريح

 1001 1 ]1 ةجاحل رشلاو ةداع ريخلا

 0 ثالث هدعب نم لجرلا فلخي ام ريح

 ۸ نیتقلحب وه اذإف دجسلا ملسو هيلع هللا یلص يبلا لحد

 ۳6۷ ممم م مم ممم ممم مم ممم ةالصلا عطقي ام سابع نبا دنع ركذ

 ۳۲۸۰۰ ملسو هيلع هللا یلص ينلا دنع دودحبا ترکذ

 PVT مل همهم مم ممم ةدحاو ميقيو ئثم قثم نذؤي لالب تيأر

 ۱۲۹ .seas ةلبقلا لبقتسم هفینک يف ملسو هيلع هللا یلص ينلا تيأر

 ۹ هتی للخف أضوت ملسو هيلع هللا یلص يبلا تیر

 .. يلع نب نسحلا لماح ملسو هيلع هللا یلص يبلا تیر

 ل ةدحاو ةرم ملسف ملسو هيلع هللا ىلص يبلا تيأر

 ع هني ىلع اسلاج ىلص ملسو هيلع هللا ىلص يبلا تيأر



 A٦1 سراهفلا

 همقر ثيدحلا صن

 ل ولد يف جمف ضمضمت ملسو هيلع هللا ىلص يبلا تيأر

 PVE سا دجس اذإ هبوث ىلع هيدي اعضاو هني يبلا تيأر

 ۳۱۸ .esses هیبکنم وذح هيدي عفري ملسو هيلع هللا یلص يبلا تيأر

 ۳۷۹ اب دحاو بوث يق يلصي ملسو هيلع هللا یلص يبنلا تيأر

 PV esses هیلعن يف يلصي ملسو هيلع هللا ىلص يبلا تيأر

 YT saan هراخ و هیفخ ىلع حسع ملسو هيلع هللا یلص ينلا تيأر

 7637 ممم مة مهمل هراسي نعو هني نع لتفني 86 يبلا تيأر

 ۳۷ ۷ assesses نيلعنلا ف يلصي 88 يبلا انيأر

 Yee راصنألا ءانبأو راصنألا هللا محر

 ۳۷۵ ۰م قیفصتلا يت ءاسنلل ملسو هيلع هللا یلص يبلا صخر

 يبلا ةالص نع رمع نباو سابع نبا تلأس

 CAN Sassen ليللاب ملسو هيلع هللا ىلص

 ۲۱۵ ویو عابسلا اهدرت ةنيدلاو ةكم نيب ىلا ضايحلا نع لأس

 AAs هنم ءزج وه امنإ لاقف رک ذلا سم نع لئس

 ۳۱۱ یی ةءارق ةالص لك يفأ ملسو هيلع هللا یلص ينلا لئس

 ۲۸۱۱۰۰۵۵۵ اهیف ةالصلا زوجت ال نطاوم عبس

 ۳۸۱ cesses ةدجس ةرشع ىدحإ #4 هللا لوسر عم تدحس

 ۳۳۹ ....... ههجو ءاقلت ةدحاو ةميلست ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ملس

 PE لا ةدحاو ةرم ملسو هيلع هللا یلص يبلا ملس



 6۲۲ نیتعکر رفسلا ةالص ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نس

 Assesses مه اوبحرف ملعلا نوبلطي ماوقأ مكيتأيس

 ۲۰۷ ...امسد هل نإ:لاقو ضمضمف انبل ملسو هيلع هللا ىلص يبلا برش

 4۱۸۰... رصعلا دعب امهتيلصف رهظلا دعب امهيلصأ نأ يعاسلا رمأ یلغش

 YY esses لاوسلا يعلا ءافش

 1 هتمامع نم ملسو هيلع هللا یلص يبلا اه قش

 ۲۵۵ یی ءاضمرلا رح ملسو هيلع هللا یلص يبلا ىلإ انوکش

 OA esas) ءوضولا يف ءاملا ملسو هيلع هللا یلص يبلا ىلع تببص

 7373 ل ممم م ممم ممم معمم ممم ممم ممم ممم مف دحاو بوث يف انب ىلص

 CE sene فوخلا ةالص هباحصأب ملسو هيلع هللا ىلص يبلا یلص

 ۲۱۰ ess دحاو ءوضوب تاولصلا ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ىلص

 Eee ةبرحب ارتتسم ديعلا ملسو هيلع هللا یلص يبلا ىلص

 ءاسك هيلعو لهشألا دبع يب يف ملسو هيلع هللا یلص ينلا ىلص

 PVE eecseseeseseneseneseneneneneeneneneneeneenennenenennns هب ففلتم

 ۲۲۳ ممد هيف عماج دق بوث يف ملسو هيلع هللا یلص يبلا یلص

 €0 ass لهح يبأ سأرب رشب موي ملسو هيلع هللا یلص يبلا ىلص

 ۱ لبالا نطاعم يف اولصت الو منغلا ضبارم يف اولص

 ۲۹۰ ۲۸۹ لل لبالا ناطعأ يف اولصت الو منغلا ضبارم يف اولص



 ۹ ةالص فلأ نيسمخب ىصقألا دجسلا  لحرلا ةالص

 ees ف ةالص فلأ ةئاع مارا دجسلا يف لحرلا ةالص

 . .. هالص نیرشعو سمخب لئابقلا دجسم يف لحرلا ةالص

 ees ديعلاو ةعمجلاو ناتعكر رفسلا ةالص

 ... هاوس اميف ةالص فلأ نم لضفأ اذه يدجسم يف ةالص

 eens مئاقلا ةالص نم فصنلا ىلع دعاقلا ةالص

 esen ةعمجلا ىلإ ةعمجلاو سمخلا تاولصلا

 ... سدقملا تيبلا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص يبلا عم انيلص

 en ملسو هيلع هللا یلص يبلل يمومع ضعب عنص

 ees بيصن مالسالا يف امه سيل يمآ نم نافنص

 een هریغ برقو هدبع طونق نم كبر كحض

 ةندبلا رحانك اهيلإ ريكبتلا مث ةعمجلا لثم #6 يبلا برض

 eee o لابف بعشلا ىلإ 6 يبلا لدع

 eee ضبقي نأ لبق ملعلا اذهب مكيلع



 هه ءوضولا راثآ نم نولجحم رغ

 ممل اتال اال هيلحر 4 يبلا لسغ

 .. ءانالا يف امهلخدي نأ لبق هيدي لسغ

 0 ةءارق ةالص لك يف

 sees اورهطتي نأ نوبحي لاحر هيف

 0 رهظلا يف ## يبلا ةءارق اوساق

 ۰ حبصأ ىح ةيآب ددري 5 يبلا ماق

 5 ةالصلا يف وهو ًابرقع 88 يبلا لتق

 ی  كرابت  ةبطخلا يف كي يبلا أرق

 هنيع نع يماقأف و يبلا راسي نع تمق
 ۳ هلل تایحتلا : ةدعقلا يف اولوق

 eens نذؤملا لوقي ام لتم اولوق

 ا همامأ هباحصأ ىشم ىشم اذإ ناك

 .. 8 يبلا عم نوعمجي ءابق لهأ ناك

 . همامأ مهمدقف هفلخ نوشمي سانلا ناك

 ۰ دعبأ ةجاحلا دارآ اذإ 8# يبلا ناك

 هيدي عفر ةالصلا حتتفا اذإ ةه يبلا ناك

 .... همتاح كرح أضوت اذإ ## يبلا ناك

 هو و و و و و و وه و و و و و م عم
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 سراهفلا

 ثيدحلا صن

 2000 هيضراع كرع أضوت اذإ  یبلا ناك

 eens هتيحل للح أضوت اذإ © يبلا ناك

 eee نيتعكر ىلص أضوت اذإ #6 يبلا ناك

 . صاعلا يبأ نب ديعس راد كلس ديعلا ىلإ جرح اذإ #6 يبلا ناك

 eens هلل دمحلا :لاق ءالخلا نم جرح اذ) #8 يبلا ناك

 eens o عذح ىلإ دنتسي بطح اذإ 6 يبلا ناك

 essen o دعبآ طئاغلا ىلإ بهذ اذإ 6 يبلا ناك

 ...... ... هلرتم يف نيتعكر یلص ديعلا نم عجر اذإ #8 يبلا ناك

 eee هرهظ یوس عكر اذإ 8 يبلا ناك

 0 هسأر صخشی مل عكر اذإ يو يبلا ناك

 )00 هيدضعب يناجي عكر اذإ 65 يبلا ناك

 1100 ملس ربنملا دعص اذإ #6 يبلا ناك

 .TIE assess نيمآ : لاق "نيلاضلا الو " : لاق اذإ #6 يبلا ناك

 e مههوجوب هباحصأ لبقتسا ربنلا ىلع ماق اذإ #6 يبلا ناك

 0۱۵6 eases دحاو ءان| نم نولستغي هلهأو 5# يبلا ناك

 ees ائيش ديعلا لبق يلصي ال ## يبنلا ناك
 ees دحأ ىلإ هتقدص الو هروهط لكي ال هو يبلا ناك

 esses اثالث ًاضوتی ## يبلا ناك
 .....................  هسفنب هتقدصو هروهط ىلوتي 6 يبلا ناك



 همقر ثيدحلا صن

 با رفسلا يف دجهتی ۶ یبلا ناك

 ۳۵۱ assesses نورحاهلاو راصنألا هيلي نأ بحي #6 يبلا ناك

 40۹4 cC COA COV asas ايشام ديعلا ىلإ جرخي و يبلا ناك

 CTO accesses ديعلا يف هءاسنو هتانب ج رخي 8 يبلا ناك

 PAV eases اصع ىلع ةعمجلا يف بطخب # يبلا ناك

 PAA esasen سوق ىلع برحلا يف بطخب 6 يبلا ناك

 FA assesses امئاق بطخب #4 يبلا ناك
 ع sss هيف أدتبا يذلا قيرطلا ريغ نم ديعلا نم عحري قو يبلا ناك

 PN assesses عكر اذإو ةالصلا يف لحد اذإ هيدي عفري 4 يبلا ناك

 ۳۲۰۵۳۷۹ assesses ل ةريبكت لك عم هيدي عفري 8 يبلا ناك

 10000001 اعبرأ ةعمجلا لبق عكر ي هو يبلا ناك

 ۳۳۷... هدخ ضايب یری قح هراسي نعو هنيمي نع ملسي 8 يبلا ناك
 CTV ةدحاوب رتويو نيتنث لك يف ملسي 6 يبلا ناك

 NV ess رهظلا لبق ًاعبرأ يلصي ## يبلا ناك
 OO aac عذح ىلإ يلصي 5# يبلا ناك

 6 ۲۷ نیتعکر رتولا دعب يلصي #4 يبلا ناك

 OAs هامدق تمروت یح يلصي 5# يبلا ناك

 O esses رجفلا لبق نيتعكر يلصي ## يبلا ناك
 PV مف مم مع مم ممم هم مم معمق هطاسب ىلع يلصي 8 يبلا ناك



AY سراهفلا 

 همقر ثيدحلا صن

 EYO م امهيلع ديزي ال نيتعكر رفسلا يف يلصي #6 يبلا ناك

 CAY نم ل ءاشعلا ةالص نم غ رفي نأ نيب ام يلصب ةف يبلا ناك

 Ve assesses ةفرع مويو ديعلا موي لستغي 6 يبلا ناك

 ١617 ممم لم همم مم ممم اثالث هتدعقم لسغي 8 يبلا ناك

 Pe Esse هلل دمحلاب ةءارقلا حتتفي ي يبلا ناك

 VAs ممم ممم لف يلصيو « أضوتي ال مث يلبقي هو يبلا ناك

 .Esas 4 ىلعألا كبر مسا حبس ل ةعمجلا يف أرقي #4 ينلا ناك

 PV esses رهظلا يف أرقي 6 يبلا ناك

 210110 نيديعلا يف أرقي يو يبلا ناك

 ۳۱ ۳۰۵ cases ةعمجلا موي رجفلا يف أرقي 6 يبلا ناك

 غ1 رطفلا موي سلقي #6 يبلا ناك

 000 كلأسأ نإ مهللا : حبصلا ىلص اذإ لوقي ةه يبلا ناك

 ۳۳ assesses نيتدجسلا نيب لوقي #4 يبلا ناك

 ا نذؤملا لوقي ام لثم لوقي ي5 ىبلا ناك

 121100000 عذح ىلإ موقي #8 يبلا ناك

 Go aaa ةبطخلا فاعضأ نيب ربكي #8 يبلا ناك



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - ریصوبلل ةجام نبا دئاوز

 همقر ثيدحلا صن

 120000 هرخآ ييحيو ليللا لوأ ماني هك يبلا ناك

 ۳۶ ۲ ملم ممم ممم هراسي نعو هنيمب نع لتفني © يبلا ناك

 CVV ممم ممم مم ممم ممم ةدحاوب رتوي ۵ يبلا ناك

 CVA نیتعکر عكري مث ةدحاوب رتوی دو يبلا ناك

 CTA esses هتلحار ىلع رتوی 6 يبلا ناك

 ۶ ۲ ۵ assesses رفسلا يف رتوي هدو يبلا ناك

 VAs سلاح وهو كلذ ( مالسلا هيلع ) همون ناك

 قالا كارشلا لثم ءيفلا ناك اذإ ةعمجلا موي نذؤي ناك

 عم عجطضت مث ًارازإ دشت ضيحلا لوأ يف انادحإ تناك

 100 ج هللا لوسر

 0 دجسملا نم مشزانم ةديعب راصنألا تناك

 )0 هل قلح امل رسيم لك

 ۳۱۰ "ل عل نآرقلا مأب اهيف أرقي ال ةالص لك

 111 عطق نرق جرح املك

 A eases ًاحافك (رباج اي كابآ هللا ملک

 رب لیقنف عجرن مث ممجب انك

 1 ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم مف 5 يبلا دنع بضتخن انك

 FA 6 ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم همم عمق انل ليقف ةالصلا يف ملسن انك

 0 رفسلا يف عوطتلا يلصن انك



 سراهفلا

 01111100 ةعمجلا دعب ىذغتنو ليقن انك

 ea 2 يبلا دهع ىلع انفافح ىلع حسم انك

 ees يراوسلا نيب فصن نأ ىهنن انك

 eens 4 هللا لوسر سأر لّجرأ تنك

 eee ليللاب 58 يبلا ةءارق عمسأ تنك

 es ليللا نم ةينآ هي هللا لوسرل عضأ تنك

 ۹ دحاو ءانإ نم أضوتت هغ هللا لوسرو انآ تنك

 ees ا هللا لوسر ئضوأ تنك

 ۰ هتجاح یضقف ىحنتف رفس يف 5# يبلا عم تنك

 0 ضيحلا تدجوف هفاحل يف #6 يبلا عم تنك

ees يو 

 یوم دل رخ هللا بانك نم آمل دقت نأ

 eee كل ريح ملعلا نم اباب ملعتف ودغت نأل

 eee بص ايندلا مكيلع نبصتل

 eee ةالصلا يف وهو برقع هي يبلا تغدل

 eens o يلصملا عدت ام برقعلا هللا نعل



 CV ممم ممول نامثع اهيف يقيفرو ةنجلا يف قيفر ين لكل

 EVV assess نآرقلاب توصلا نسحلا لحرلا ىلإ ًانذأ دشأ هلل

 Yess نميلا ىلإ يو هللا لوسر ٰنثعب ال

 ۵۰۳ ....اثالث هللا لأس سدقملا تيب ءانب نم مالسلا هيلع ناميلس غرف ال

 CE esasen ايلع يل اوعدا :لاق هج يبلا ضرم ال

 ۲۱ ۰م نودلولا مهیف أشن يح ًالدتعم ليئارسإ يب رمآ لزي مل

 GOO assesses اهدعب الو نيديعلا ةالص لبق 8 يبلا لصي مل

 Vanessa رخ كحضي بر نم مدعن مل

 66۹۸ o تارم سم هيف لستغي يرجي رف مكدحأ ءانفب نأ ول

 ۲۳۲ asses هأزجأل حرجلا هباصأ ثيح هسأر كرتو هدسح لسغ ول

 1١18 6666م همم ممم ممول كاوسلاب مهترمأل یمآ ىلع قشأ نأ الول

 3 ةالصلا يق هيأ يدي نيب رمي نأ يت هل ام مكدحأ ملعي ول

 PEY لم همه ممم ممم os يلصملا يدي نيب راملا ملعي ول

 PAS assesses ةالصلا كرت الإ كرشلاو دبعلا نيب سيل

 ۲۳۵ ع ممم ممم مم ممم همة o لرتت ىح لسغ اهيلع سيل

 OV eee توغل ام الإ ( ةعمجلا ) مويلا كتالص نم كل سيل

 0 مالسإلا نم نوقرمي ّيمأ نم سان نآرقلا نأرقيل



 س راهفلا

 ثيدحلا صن

 00 ىهنلاو مالحألا اولوأ مكنم ييليل

 eee مهويب نقرحأل وأ ةعامجلا مهكر ت نع ماوقآ نيهتنيل

 assesses .. ذاعم ةندند الو كتندند نسح ام

 100 ًاضوتا نا تلب املك ترمأ ام

 نوعطقي يب لهأ نم لحرلا اوأر اذإف « نوثدحتي ماوقأ لاب ام

 00 شبشبت الإ ةالصلل دجاسلا لجر نطوت ام

 . .. نيمأتلاو مالسإلا ىلع مكتدسح ام ىلع دوهيلا مكتدسح ام

 00 طق هي هللا لوسر جرف تيأر ام

 0 ءاملا سم الإ طق طئاغ نم جرح 88 يبلا تیر ام

 0 امئاق الا ليللا ةالص نم يلصي ## يبلا تیر ام
 eens o مهدجاسم اوفرحز الإ طق موق لمع ءاس ام

 يبوث ىوس هتعمجل نيبوث ذختي نأ ةعس دجو نإ مكدحأ ىلع ام

 ۲ هتنهم

 ees .. باجح ءارو نم الإ طق ادحأ هللا ملك ام

 . .. ةكئالملا هل تعضو الغ ملعلا بلط يف هتيب نم جراح نم ام

 eens o ةمايقلا موي فقو الا ءيش ىلإ وعدي عاد نم ام

 الا ةدجس هلل دجسی دبع نم ام



 و

 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۲

 همقر ثيدحلا صن

 10 نمحرلا عباصأ نم نيعبصأ نيب الإ بلق نم ام

 0 ةكئالملا هيلع تلص الإ يلع يلصي ملسم نم ام

 ۲۵۹ ع اهدعب رمس الو ءاشعلا لبق و هللا لوسر مان ام

 ۳۷ assesses ركب يبأ لام ئعفن ام طق لام عفن ام

 Ve ۵۵م م م ممم م ممم ممم ممم ممم ممم معمم ممم o هتوص ىدم هل رفغي نذؤملا

 PVs حايرلا بهم يق ةشيرلاك بلقلا لثم

 ۳۵ esses هللا رادقأب نوبذكملا ةمألا هذه سوحب

 PEV essa ي هللا لوسر يدي نيب يدح رم

 ۱46 ۰۱4۳ . هيلع دري ملف هيلع ملسف لوبي وهو  يڼلا ىلع لجر رم

 VVE esses ؟ فرسلا اذه ام : لاقف أضوتي وهو دعسب 6 يبلا رم

 ۱6۲ esses o نابذعيل امهنإ : لاقف نیربقب ل يبلا رم

 ۳6 ۶ ۰۰م o بلغأ نه :لاقف هيدي نيب بنیز ترم

 ۶ ۳۹ ع سانلاب لصیلف ركب ابآ اورمو نذویلف الالب اورم

 ۱۹ ۶ esses ءوضولا دعب ههجو 5 يبلا حسم

 YAO assesses o ملظلا يف دحاسلا ىلإ نوؤاشملا

 ۱ ٩۷ معمم اثالث قشنتساو ًانال © يبلا ضمضم

 ۱ ممم ومهم مم ممم ممم مصمم مصمم يف نبللا نم اوضمضم

 21171100 اناعإ رامع یلم



 AVY سراهفلا

 همقر ثيدحلا صن

 YAT eases هللا ىب دجسملا نم ىذأ جرخآ نم

 VAC 6م مم ممم ممم o جرح مث دجسلا يف ناذألا كردأ نم

 Co مسموم و ةعمجلا نم ةعک ر كردآ نم

 EVV ese ةنحلا هل تبحو ةنس ةرشع ىنث نذأ نم

 ۱۷۲۳۰ .. ًالماك هرجأ هل ناک ًاريخ نتسا نم

 6 ۳۳ ممم معمم o سلق وأ فاعر وأ يق هباصأ نم

 PAs .. هلسغ نسحأف ةعمجلا موي لستغا نم

 ۳۸۹۹ esses لضفأ لسغلاف ةعمجلا موي لستغا نم

 ۲۱۷۵ 2م هللا مسا هيف رک ذی ًادجسم یب نم

 ۲۱۷ ممم هه ممم ممم مم ممق ... هلل هلام نم ادجسم ب نم

 6 ممم ممم معمم ممل ةرورض ريغ نم ثالث ةعمشبا كرت نم

 ۳, ءاملعلا هب يهابيل ملعلا ملعت نم

 Tees o الإ هملعتی ال هللا هجو هب ىغتبي ام ًاملع ملعت نم

 Essen رانلا نم هدعقم أوبتيلف لقأ ۸ ام ىلع لّوقت نم

 ۲۱۷ ۰۰۵۵م o لئس ردقلا نم ءيش يف ملكت نم

 Vesa تانسح رشع هلف رهط لك ىلع أضوت نم

 ۱۹۱ ass هللا الإ هل ال نأ دهشأ :لاق مث ءوضولا نسحأف أضوت نم

 ۱۱۷ ۲م هل رفغ اذه يئوضو لثم أضوت نم

 ۳۸۹ sees o ةضيرفلا هنع يزحتو اهيف ةعمحما موي ًاضوت نم



 و كلأسأ نإ مهللا :لاقف ةالصلا ىلإ هتيب نم جرح نم

 eee ناذألا دعب دجسملا نم جرح نم

 es هدحو هلل صالحالا ىلع ايندلا قراف نم

 .... هللا الإ هلإ ال نأ دهشآ : ءوضولا نم هغارف دنع لاق نم

 نقمة ممم مة مة ممم مة هه مقفول ةءارق هل مامإلا هءا رقف مامإ هل ناك نم

۳۰۹ 

Yo 

۷ 

A٦ 

۳۰۰ 

۲ 

۹۳ 

۳۹1 

۲ 



 ماه سرا

 همقر ثيدحلا صن

 CAV esses نيتعكر لصيلو ًاضوتيلف ةجاح هل تناك نم

 VV esses هللا لزنأ ام متک اثیدح متك نم

 1 هب هللا عفنی امم املع متک نم

 CVT assesses راهنلاب ههجو نسح ليللاب هتالص ترثك نم

 Teese رانلا نم هدعقم أوبتيلف ادمعتم يلع بذک نم

 CY Esasen يخ يبلا رتوأ لیلا لك نم

 ۱ همم معمم ممم ممم معمق ًاضوتيلف هجرف سم نم

 ی ل لم م مم ممم ممم عمق ةنحلا قيرط ئطخ يلع ةالصلا يسن نم

 ۸۱ CAS نيدلا ف ههقفی اريح هب هللا دري نم

 ظل اماوقأ هب عفري نمحرلا ديب نازيملا

 8١مم مم معمم مف ىلصف ماق مث خفن ىح هي هلا لوسر مان

 4١15 ..... .. تعلط امدعب امهاضقف رجفلا يعكر نع قو هللا لوسر مان

 SCAN CAV} لمولوم همم م ممم ممم ىلاقم عمس أرما هللا رضن

 6 دحأ هللا وه لق ) رجفلا يعكر يف امهأرقي امه ناتروسلا معن

 EO sese 6 نورفاكلا اهيأ اي لق و

 ۱ مهراثآو اومدق ام بتن

 RR ةلبقلا لبقتسن نأ یمن

 ۱۳6 assess اهيلع ءالخلا برضي وأ قيرطلا ةعراق ىلع ىلصي نأ یمن



 ۱۵۳ acess ةأرملا ءوضو لضفب لحرلا لستغي نأ 38 يبلا ی

 CA sese مالسالا دالب يف حالسلا سبلی نأ ك يبلا ىم

 6۰٩ یوم ةعمجلا موی ءابتحالا نع ل يبلا ین

 ۱۲۵ ۰۰۰۰۰ امئاق لوبلا نع كيو هللا لوسر ین

 441 esasen .. رجفلا يف تونقلا نع و يبلا ی

 ۱۲۸ sees ةلبقلا لبقتسم لوبأ نأو ًامئاق برشأ نأ يامن

 ١71 ممم ممم ملف ميهاربإ يليلخ ءوضوو يئوضو اذه

 ع هع ملمع ممم ممم و یدما ىلع ذئموي ( نامثع نعي ) اذه

 OV essences) .. ةالصلا عطقت ال ةرهلا

 AY esses ىرخأ نم هللا ىلإ برق ةعاس نم له

 ۳6 6 6 ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مة ممم .. بلغأ نه

 ۱۵۸ NOV ملل ل ملل هتتيم لحلا هؤام روهطلا وه

 AY ceases os ريزانخلا دلقمك هلهأ ريغ دنع ملعلا عضاو

 6 ۲ ۱ ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مو همم ةنس رفسلا يف رتولا

 eee ( نامثع ئعي ) ياحصأ ضعب يدنع نأ تددو

 ۲ 6 ۵ مومن مو مهم و هم اموي نيعبرأ ءاسنلل تقو

 ۱۸۵ ۱۸6 نوم م مة مالم ممم ممم ممم ممم مة ممول لف رانلا نم باقعالل ليو

 0 يدعب نم لدعي نمو « كليو

 ۳۸ للم معهم مم دوجسلاو عوكرلا ىلإ ئيقبسي ًالجر نيفلأ ال



AVY سراهفلا 

 همقر ثيدحلا صن

 PAN ۰۲۲۵۰ ل ممم وم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم لف الجر ةأرما نمؤت ال

 TEs نق دوجسلاو عوكرلاب ينوردابت ال

 ۳۸۰ CVA ۰۰۰۰م ( ةالصلا يف ) ءامسلا ىلإ مكر اصبأ اوعفرت ال

 YON sass برغلا اورخؤي مل ام ةرطفلا ىلع يمآ لارت ال

 ۳ موم or هللا رمآ ىلع ةماوق مأ نم ةفئاط لازت ال

 ۱۱/۳ لمة o ( ءوضولا يف يأ ) فرست ال « فرست ال

 Ye TAA مم لبالا ناطعأ يف اولصت ال

 1۱ ممم ممم ءاملعلا هب اوهابتل ملعلا اوملعت ال

 Poses o ةالصلا يف كعباصأ عقفت ال

 TY assesses بلكلا يعقي امك عقت ال

 ۲۰۵ ۲۱۳ سم لبالا نابلآ نم اووضوتو منغلا نابلآ نم اووضوت ال

 ۳۵ ممم ممه مووی o فصلا فلحخ يذلل ةالص ال

 ۳۰۸ ل همة ممم ممم o باتكلا ةحتافب أرقي مل نمل ةالص ال

 ۱۹ 4158 ممم o هل ءوضو ال نمل ةالص ال

 ۱ ٩٩ ممم مة ممم ممم و مم ام راصنألا بحي ال نمل ةالص ال

 eee 5 يبلا ىلع يلصي ال نمل ةالص ال

 لا عوكرلا يف هبلص ميقي ال نمل ةالص ال

 ؟9 6 م م ممم ممم ممم ممم معمم مة ممم ةماه الو ةريط الو ىودع ال

 51157 مم ملم م ممم ممم مم o عامس وأ حير نم الإ ءوضو ال



-. 

 رهشلا ضوع.د قيقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۷۸

 همقر ثيدحلا صن

 ۱۹۵ ANTE 6 ل هيلع هللا مسا ركذي مل نمل ءوضو ال

 0 ارجاهم يبارعأ موی ال

 581 م ممم ممم مم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم همم o ًانمؤم ارحاف موی ال

 ۱ م ممم مم ممم ةلبقلا لبقتسم مكدحأ نلوبي ال

 ۱۱ ۲۰۰۰۰ نموم الا ءوضولا ىلع ظفاحي ال

 زور ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم نق ءاعدلا الإ ردقلا دري ال

 ار اسرغ نيدلا اذه يف سرغي هللا لازي ال

 0 ءاعدلا الإ ردقلا دري الو ربلا الإ رمعلا يف ديزي ال

 ۲۹۱۹ ۰۵۵۵و مة لم ممم مة ممم مو o سنإ الو نج ناذألا عمسي ال

 AV منغلا حارم يف يلصيو لبالا ناطعأ يف ىلصي ال

 ١7١ ....كب ذوعأ ينإ مهللا : لوقي نأ هقفرم لحد اذإ مكدحأ زجعی ال

 قر eases هيراوي ال حطس قوف الو ةالف ضرأب مكدحأ لستغي ال

 ۲٩۱ م ممم ممم o ءاشعلا ةالص مسا ىلع بارعألا مكنبلغي ال

 ۱۱۲ 4111 sees روهط ریغب ةالص هللا لبقی ال

 Assesses o ةالص الو ًاموص ةعدب بحاصل هللا لبقي ال

 FAs ف ىذأ هبو ةالصلا ىلإ مكدحأ موقي ال

 ۲۱ ممم os اير دجي وأ اتوص عمسي يح فرصني ال

 ع عل هعلخت الف موي رمألا اذه هللا كالو نإ : نامثع اي



 ۸۹ سراهفلا

 همقر ثيدحلا صن

 Ve موم o انبولق تبث بولقلا تبثم اي

 ...١٤١ ؟مكروهط امف روهطلا يف مكيلع أ هللا نإ :راصنألا رشعم اي

 Ve esses .. عاص لسغلا نمو « دم ءوضولا نم ئزجي

 ۲۰۱۹ 6 6 6 م م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم o يذلا نم ءوضولا یزجی

 VIA. oo ةيراحلا لوب نم لسغيو « مالغلا لوب نم شري

 ۳۲ ۳۵۵ ۰م o رامحاو بلکلاو ةأرملا  ةالصلا عطقي

 0 مهسلا قرع امك نيدلا نم نوقرعب

 0 مهيقارت زواجي ال نآرقلا نوؤرقي وشن أشدي





AAI سراهفلا 

 رانالا سرهف





 AAY سرا

 A sees هانهأ وه يذلا هب اونظف #4 هللا لوسر نع مکتئدح اذإ

 . (دوعسم نب هللا دبع )
 ۹۹ ۰ o هانهأ وه يذلا هب اونظف اكو هللا لوسر نع مکتئدح اذإ

 . ( بلاط يبأ نب يلع)
 OR لمعمل ل هيلع ةالصلا اونسحأف © يبلا ىلع متيلص اذإ

 . (دوعسم نب هللا دبع )
 IPsec كاوسلاب اهوبيطف نآرقلل قرط مكهاوفأ

 . ( بلاط يبأ نب يلع)
 SO رول مل ممم ممم ممم os ف هللا لوسر نع ةياورلا اولقأ

 . ( باطخلا نب رمع)
 ٥۸٦ ..... .. نيلسرملا ديس ىلع كتاكربو كتمح رو كتالص لعحا مهللا

 . (دوعسم نب هللا دبع)
 0000 ربكألا قيدصلا انأ

 . ( بلاط يبأ نب يلع)
 VY Yuasa هلوسرو هللا ةنس هذه « ةدحاوب رتوأ

 . ( رمع نب هللا دبع )
 OV fuses يرادلا میت دحاسلا يف جرسأ نم لوآ

 ۱ . ( يردخلا ديعس وبآ )

 ۱۷ ۶ 2۰م ویو موم مووی وب لالب ريح هللا لوسر لالب

 .( رمع نب هللا دبع )



 . ( ةريره وبأ )

 Ve ممم ممم مم ممم نآرقلا ملعتن نأ لبق ناميإلا انملعت

 . ( هللا دبع نب بدنج )

 VVE assesses نوک رشلا هبذع ام هرهظب اراثآ هيري بابخ لعح

 . ( يدنكلا ىليل وبآ)

 ١55 نو رمع مث ركب وبأ يو هللا لوسر دعب سانلا ريخ

 . ( بلاط يبأ نب يلع)
 OO eases ؟ اهيف ىلصيأ تارذعلا اهيف ىقلت ناطيحلا نع لئس

 . ( رمع نب هللا دبع )
 ١١5 ممم و هللا لوسر نع ثدح امف كلام نب دعس تبحص

 . ( ديزي نب بئاسلا)
 6٩۱ میم ل سلغب ريبزلا نب هللا دبع عم تیلص

 ( ريبزلا نب هللا دبع )
 100 اهيف تسل ًاضرأ هللا حبق

 ٠ ( تماصلا نب ةدابعل باطخلا نب رمع)
 Veen هنع رصقي ملو هدعي مل ًاثيدح عم اذإ رمع نبا ناك

 . (رمع نب هللا دبع )

 ۱۰۲۰. مالسلاو ةالصلا هيلع لاق امك وأ :لاق ثيدحلا نم غرف اذإ ناك



 سراهفنا

 eee هانيع تقرورغا هللا لوسر لاق : لاق اذإ ناك

 . (دوعسم نب هللا دبع)
 0 ديدش هي هللا لوسر نع ثيدحلاو « انيسنو انربك

 . ( مقرا نب ديز )

 هوم و و و و و مم مة ةووةفومفوو رصعلاو رهظلا يف مامالا فلح أرقن انك

 . ( هللا دبع نب رباج)
 0 ًادجاس رخ كلام نب بعك ىلع هللا بات ال

 00 ملعلا اوناص ملعلا لهأ نأ ول

 1 ثدحأ مل ام اهلك تاولصلا هب تيلصل حبصلل تأضوت ول

 . ( رمع نب هللا دبع )

 eens o رامع الإ كنم سلحبا اذهبي قحأ دحأ ام

 (باطخلا نب رمع )
 N تملسأ ذنم امئاق تلب ام

 . ( باطخا نب رمع)

 eee هڪ يبلا تعياب ذنم ئيميب يركذ تسسم ام

 . ( نافع نب نامثع)

 100 نوسلقت مكارأ ال يلام

 . ( يرعشألا ضايع )



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز يف ةجاجزلا حابصم_ 5

 ۱*4 ... ۰. ( سلغب حبصلا ةالص عي ) 8# يبلا عم تناك انتالص هذه

 . ( رمع نب هللا دبع )
 .PON ( نيلجرلل ) حسملا الإ هللا باتك يف دحأ ال

 . ( سابع نب هللا دبع )
 ۱۱۷/۷ ممم ممم مم ممم ممم ممل هيو دمحم باحصأ اوبست ال

 .( رمع نب هللا دبع )
 ۱۷۹۶6 6.6 ممم معمم ليللاب مونلا ةرثك ناف ؛ ليللاب مونلا رثكت ال

 . دواد نب ناميلس مأ )



 سراهفلا

 ةاورسلاو مالعالا سرهسف
 مف مج رل





 ۸۸5۹ سراهفلا

 © ةحفصلا وأ ثيدحلا مقر مسالا

() 
 CN نان ثمة مم م مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم همم م ممم همهم بلغت نب نابا

 954.60 م م6 مرة ءءء ء قمة ممم ممم مملة مم وم مو وفم مة ممم ةففممفمف نامثع نب نابا

 3 (يماشلا ناهربلا ) يحونتلا دحاولا دبع نب دمحأ نب ميهاربإ

 ووسحسص عمجم نب ليعامسإ نب میهارب]

 311 ممم ممم ممم ممم ممم معمق يركشيلا ليعامسإ نب ميهاربإ

 ۲۲۲ مم مم ممم مقلق ( ةبيبح يبأ نبا ) ليعامسإ نب ميهاربإ

 VAY لمة مم ممم مم ممم م مممف يرهوجلا ديعس نب ميهاربإ

 ۱ سطفالا نامیلس نب ميهاربإ

 ۱ ۳۹ ل ممم ممم ممم مف يناسارخلا نامهط نب ميهاربإ

 TY eee يرهزلا فوع نب نهرلا دبع نب ميهاربإ

 Yea (قاحس) وبآ ) يورما متاح نب هللا دبع نب ميهاربإ

 ]۱ ممم ممم هم ممم يسدقملا ناردب نب هللا دبع نب ميهاربإ

 ١.6 م ممم ممم ممم ممم ةلبع يبأ نب ميهاربإ

 ماقرأ نم كلذ ادع امو «( ص ) فرح مقرلا مامأ تعضو ةحفصلا ىلع تلحأ اذإ (۱)

 . ثيداحألل يهف



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز يف ةجاجزلا حابصم ۰

 011111 هللا دبع نب يلع نب دمحم نب ميهاربإ

 19 66 6 ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم يلحلا يرهزلا دمحم نب ميهاربإ

 YTV eens ( يعفاشلا قاحسإ وبآ ) سابعلا نب دمحم نب ميهاربإ

 ۱۹ ۲ assesses شحج نب هللا دبع نب دمحم نب ميهاربإ

 VAN ءث ثمن نة ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مو ممم مممف يبايرفلا دمحم نب ميهاربإ

 59 مو يمازحلا رذنملا نب ميهاربإ

 غ0 ىسوم نب ميهاربإ

 VV 66م مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ينالعولا طيشن نب ميهاربإ

 accesses يميتلا كيرش نب ديزي نب ميهاربإ

 VEO gases يعخنلا ديزي نب ميهاربإ

 0 ( رهزألا وبأ ) رهزألا نب دمحأ

 ۲۰۲ یوم ( بعصم وبآ  يندلا ركب يبأ نب دمحأ

 VON ۰۱۲۲۵۵ عمو مم ممم همم ممم هم ممم همم لبنح نب دمحأ

 ۵٩ و نم ممم ممم ممم مف ممم ممم ممم مم يمرادلا ديعس نب دمحأ

 ؟15 م م مم ل م ممم ممم م ممم ممم ممم مصمم ممم ممم هم مممم نانس نب دها

 ۱۰ ۵ منوی ممم همم م مممف ينادابعلا مصاع نب دما

 NYO نة لملم مملة ممم ممم مهم مممل يموزحملا نمحرلا دبع نب دمحأ

 ۲ هضم لل ( ةعرز وبأ نيدلا يلو ) ميحرلا دبع نب دمحأ

 ...1١17 ممم ممم مم موم مو ممم مم همم مم ممم هم مممم يبضلا ةدبع نب دمحأ



 nne نابیشلا لبنح نب دمحم نب دمحأ

 نقم ممم مة ممم مم همهم معمق نهرلا دبع نب عينم نب دمحأ

 0 يدوألا ديزي نب سيردإ

 ees يدوألا ليبحرش نب مقرألا

 eoenseneeseneneoneencenens يشاقرلا ناورم نب رهزأ

 101000 يئيللا ديز نب ةماسأ

 e ديهشلا بيبح نب ميهاربإ نب قاحسإ

 esses قاوسلا دواد نب ميهاربإ نب قاحسإ

 ess فاوصلا ديعس نب ميهاربإ نب قاحسإ

 eee يراصنألا ديسأ نب قاحسإ

 ۱ يزارلا نامیلس نب قاحسإ

 ( ةورف يبأ نبا ) هللا دبع نب قاحسإ

 ۰و و و و و و و و و و و و و و و

 هو و و و و و و و و و و و و و و و

 و و و و و و و و و و و هم ۵ و

 5١م



 eens sean جسوكلا مارک نب روصنم نب قاحسإ

 esses قرزألا فسوي نب قاحسإ

 eee يعيبسلا قاحسإ يبأ نب سنوي نب ليئارسإ

 دل يودعلا ملسأ

 eee ديز نب ديعس تنب ءامسأ

 ees ( ةيلع نبا) مسقم نب ميهاربإ نب ليعامسإ

 eee ( ثراحلا وبأ ) دسأ نب ليعامسإ

 ees صاعلا نب ديعس نب ورمع نب ةيمآ نب لیعام]

 ese يسمحألا دلاخ يبأ نب ليعامسإ

 a ( سیوآ يبأ نبا ) سیوآ نب هللا دبع نب ليعامإ

 esses ىقرلا هللا دبع نب ليعامسإ

 هه هو و و و

 هه و و و و و و

 ۰ و و و و و و ۵



 Eee ينارحلا ةعرك يبأ نب ليعامسإ

 CFA يرهزلا دعس نب دمحم نب ليعامسإ

 مم م ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم هم معقمة معمق يحلطلا دمحم نب ليعامسإ

 549 6600666 66م ممم ممم ممم مم مصمم ممم ممم م مممف يكملا ملسم نب ليعامسإ

 VY ۰ ( رشب وبأ ) بنعق نب ةملسم نب ليعامسإ

 ۳۲۸ مل يرازفلا یسوم نب ليعامإ

 VEY ممل ممم ممم همم م همم همم همم مم نابيش نب دوسألا

 460م0 ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مة معمق يدبعلا سيق نب دوسألا

 لا اصصص يعخنلا ديزي نب دوسألا

 ك0 ديسأ يبأ نب ديسأ

 ل يدنكلا راوس نب ثعشأ

 ۳٩۸ص می يدادغبلا تاداعسلا يبأ نب بحنألا

 ۲۸۸۵ ۰۵م ممم ممم مم لة ممل يراصنألا نيريس نب سنأ

 ۳۲۲ essences هرمض نب ضایع نب سنا

 PYP م مم م م مف ( ءازوجلا وبأ ) يعبرلا هللا دبع نب سوأ

 ۱۷۳ esses ينايتخسلا ةميمت بأ نب بويأ

 6 ۳ و وهم موم یلمرلا ديوس نب بويأ

 PY esses يمشاحلا دمحم نب بویآ



 esen ( يعشاحبا ديلولا وبآ ) ةكرب

 eens يلولسلا مرم يبأ نب ديرب

 ۰ ( نمحرلا دبع وبأ ) ديزي نب مدآ نب رشب

 ( ينارجنلا طابسألا وبآ ) يثراحلا عفار نب رشب

 0 ينارهزلا مكحلا نب رمع نب رشب

 سسسسسسسسصسصسصسصصصسصسصسصس ریرضلا ذاعم نب رشب

 ]0 ا ا ا روصنم نب رسب



 سموم مه منم مو و مو نابز نب ی نب ركب

 220 (ديزي وبأ) ىسوم نب تباث

 1۳۹ (لافت وبآ) لئاو نب ةمام





 ۸۱۷ سراهفلا

 ( ج )

 ۶ ۰۰۰۰۵۵ نوه مهم و و مو موم موم موم ليعامسا نب متاح

 )110071111111 يبضلا ركب نب متاح

 11111100 روعألا هللا دبع نب ثراحلا

 ۱ يمرحبا ناهبن نب ثراحلا

 ۱۵ ۰ ویو ممم مم ممم ممم ممم م معمق لاحرلا يبأ نب ةئراح

 ۱۱۰ ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم يزنعلا يلع نب نابح

 ا sese تباث يبأ نب بيبح

 ل casssesesssesssssensnenenneannnns يراصنألا دالخ نب ديز نب بيبح

 9١مم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم و ةأطرأ نب جاجح

 CNAs يرزجلا می نب جاجح

 ۲۶۷ ۰۵۵۵م مو موم مو يطاغنألا لاهنملا نب جاجح

 ۳۱۵ مم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم م م م ممف يدنكلا يلع نب ةيجح

 5 ۳ میم ممم ممم مم ممم م ممم م ممم همم ممم ( ةيرهازلا وبأ) يمرضحلا ريدح

 OA assesses) يدزألا ةفيذح يبأ نب ةفيذح

 CA eases ( ميكح نب مارح وهو ) ةيواعم نب مارح

 TY ممم م مم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم مممم ىجي نب ةلمرح

 ١ ة4ءنثن ثمة ممم ممم ممم ممم ممم ممم مة ممم ةصفح يبأ نب ةرامع نب يمرح



 و و خاص نب نسحا

 eens يرسلا يبأ نب نيسحلا



 همون میم يعخنلا قلط نب ثایغ نب صفح

 ۳ حيحب نب دامح



 e يا می نب حاص نب ديزي نب داع

 وه و و و و و و و و و و و و و و و و و و



 هوم يشاقرلا ناقرب زلا نب دواد

 (يرفعحبا ناميلس وبأ) هللا دبع نب دواد

 ةممةممم (فاحجلا وبأ) فوع يبأ نب دواد

 هوم مد مو تارفلا يأ نب دواد

 ه6. و و و هدم دم وو ووو و و و هه و و هو و



 (در

 ۰ (تايزلا نامسلا حلاص وبآ ) ناوكذ

 (ر)

 eee دشار يبأ نب دشار

 7 دعس نب دشار

 0 يلمرلا دشار نب ديعس نب دشار

 0 نايفس يبأ نب نهرلا دبع نب حابر

 قمم مم معلم هما دبعم نب ةربس نب عیبرلا

 2000 يقشمدلا ديزي نب ةعيبر

 een ( يناهألا هللا دبع وبأ ) قيزر



 سراهفلا

 7 جیدح نب ةيواعم نب ریهز

 Sane هدوس يبأ نب دايز

 21100 يناهبنلا مزخأ نب ديز





 ۹۰٩و سراهفلا

 ۱ ممم م مم ممم هم معمق يمتاما دبعم نب دعس

 PEO نة مم ممم ممم معمم همم مم همم يندملا رماع نب ماشه نب دعس

 آم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممف يريرخلا سايإ نب ديعس

 ۳۸ ۰۰۰۰ يرعشألا یسوم يبأ نب ةدرب يبأ نب ديعس

 PAV همم ممم ممم ممم همم ممم ممم يدزألا ريشب نب ديعس

 ...١56 نان ن رنة لم ممم ممم ممم ریبج نب دیعس

 1 ممم ممم ممل ( ميرم يبأ نبا) مكحلا نبا ديعس

 نا دشار يبأ نب ديعس

 ۱2 يربقلا دیعس يبأ نب ديعس

 0 یبضلا ناميلس نب ديعس

 كت لم ل ممم ممم ممم ممم ة ممم مم مم ممم ممم ة ممم ممم هوة ممم نانس نب ديعس

 ۳۱۲۲ ااا يعبضلا رماع نب ديعس

 ۱ ةبورع يبأ نب ديعس

 0 يمشاهلا ةقالع نب ديعس

 000 ( يرتحبلا وبأ) زوريف نب ديعس

 VAS 606 6مم ممم همم م ممم ممم همم ممم ينادمحلا برك يبأ نب ديعس

 FA مة ممم م ممم مم ممم م ممم ممم ممم ممم معمم ممم ممم مممف بيسملا نب ديعس

 | ينوکلا يحي نب دیعس

 فأول ممم ممم مم معمم مم ف يندملا بابحلا وبآ راسي نب ديعس

 ۲۳۸ ۰۵۵۵م و ريسن نب ریفسلا



 OF میم مسموم ویو (مزاح وبآ) يعجشألا ناملس

 0 ( هللا دبع وبأ) رغألا ناملس

 Yaseen ( جرعألا مزاح وبآ) رانيد نب ةملس

 4988 assesses ىميمتلا ءاجر نب ةملس

 ۲ ۱ م ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مق ليهك نب ةملس

 6 ۳٩ ۰۵۵۵و مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم و مو معقل طيبن نب ةملس

 ض2 ىميمتلا لالب نب ناميلس

 ك2 (دواد وبأ) ةبوت نب ناميلس

 000 ( نيدلا يقت) ده نب ةزمح نب ناميلس

 ك0 (رمحألا دلاخ وبأ) يدزألا نايح نب ناميلس

 TPs (يسلايطلا دواد وبأ) دوراجلا دواد نب ناميلس

 ۲۹۷ sess يفئاطلا غئاصلا يئانما ملسم نب دواد نب نامیلس

 GON مومن ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم و يميتلا ناخرط نب ناميلس

 ۳۸۱ eases يقشمدلا یسیع نب نهرلا دبع نب نامیلس

 ۲ ۲۶ ملة ممم م ممم ممم ممم ممم مة ممم هم مف ىقرلا ديبع نب ناميلس

 ل aceasesesecseesesenssneenneneneeennns (شمعألا) نارهم نب ناميلس

 0 ااا برح نب كامس



 سراهفلا

 eens يطاغألا فسوي نب لهس

 0. (نامسلا ناوكذ) حلاص يبأ نب ليهس

 11000 (ملس نبا وأ) ميلس نب مالس

 210 ( صوحألا وبأ) ميلس نب مالس



 ۷ مومن جاجحا نب ةبعش

 CQO و... مة ممم ممم هوم ممول ةيفوكلا ةيدسألا هللا دبع تنب ءائغش

 0 صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نب دمحم نب بيعش

 ۱۱۷ ۰۵۵۵م مو موم (لئاو وبآ) ةملس نب قیقش

 ۲۵ aeaesseesnesesseessenneneneenenennesnsesnnennss بشوح نب رهش

 ل هيوريش نب رادرهش

 ۲66 ممم ممم ممم ممم وة معلق يوحنلا نهرلا دبع نب نابيش

 ۱۸۵ assesses يعازوألا فنحألا نب ةبيش

 ص. يمليدلا رادرهش نب هيوريش

 ( ص )

 ۳۹ ملة as رضحألا يبأ نب حلاص

 كل يراصنألا ناسح نب حلاص

 6 ٩ ۰۰۵۵م و ممم مم موم ممه ةورف يبأ نب هللا دبع نب حلاص

 FA 66 ممم ممم ممم مم ممم همم ممم ممم م ممم ممم ممم ناسيك نب حلاص

 VAY ءءنن ثم ممم ة ممم مة مم ممم ممم ممم مم ممم معمم ةمأوتلا ىلوم ناهبن نب حلاص

 Fess (بيعش وبأ) يطساولا مثيملا بأ نب حلاص

۷۰ 



 ( ض )

 e ليلسلا يبأ نب هللا دبع نب ةرابض

 نر ءءء م نة مة ءءء لمة مة ةةةفمممو نمأ نب كاحضلا

 00 بزرع نب نهرلا دبع نب كاحضلا

 ees يدسألا هللا دبع نب نامثع نب كاحضلا

 eens اميلا ناسيك نب سوواط

 همم مة ممم ممم ةءءفمف يلجبلا نمحرلا دبع نب قراط

 ( ةعرز وبأ ) يسدقملا رهاط نب دمحم نب رهاط



 esen ةويح نب ءاجر نب مصاع

 ۳ يلولسلا ةرمض نب مصاع

 1000 لوحألا ناميلس نب مصاع

 هوو ويم ثوم موو وووو باطخلا نب رمع نب مصاع نب هللا ديبع نب مصاع



 0 يراصنألا ميمت نب دابع

 es ريبزلا نب هللا دبع نب دابع

 eee يبالكلا ماوعلا نب دابع

 ك0 ا ا الا یسن نب هدابع

 ees يدادغبلا رفعج نب سابعلا

 هوم و و و و و و و و و و و و و و و هو و و و و و و



 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز مر

 ۳۱۷ ۰م ( رهسم وبآ ) ناسغلا رهسم نب ىلعألا دبع

 PVE esses يليألا رمع نب رابحلا دبع

 ۲۲۵۰ اا رجح نب لئاو نب رابجلا دبع

 000 يسدقلا ناردب نب ظفاحلا دبع

 YO eases مارمب نب ديمحلا دبع

 CFO sess يطساولا نايب نب ديمحلا دبع

 ۱۱۷۷ مم و ممم م ممم ممم نيرشعلا ىبأ نب بيبح نب ديمحلا دبع

 PON للم مم ممم ممم ممم ممم ممم يعازخلا ناميلس نب ديمحلا دبع

 ۲۸۵ accesses ملم يدبعلا دوراجلا نب رذنملا نب ديمحلا دبع

 ۲۳۷ ۰م ( یی وبآ ) ينامحلا نمحرلا دبع نب ديمحلا دبع

 Vases ينادمهلا ديزي نب ريح دبع

 151 ممم ممم ( ميحد ) ينامثعلا ورمع نب ميهاربإ نب نمحرلا دبع

 ۲۲۱۲ مم مم مم ممم مم ممم ممم هعمل يندملا قاحسإ نب نهرلا دبع

 000 ليدب نب نهرلا دبع

 YY ممم ممم ممم ممم م ممم ىفقثلا ةركب يبأ نب نهرلا دبع

 LAP م م ممم مم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ناملیبلا نب نمحرلا دبع

 PVE ل م م علم يراصنألا تماصلا نب تباث نب نمحرلا دبع

 ©1700 6مم ممم م ممم ممم ممم مم همة م معمق ريفن نب ريبح نب نهرلا دبع

 0 ةلمرح نب نهرلا دبع



 سر

 0 يقيرفألا معنأ نب دايز نب نمحرلا دبع

 هوم و ملسأ نب ديز نب نهرلا دبع

 eens كيف يبأ نب بئاسلا نب نهرلا دبع

 هوم و و ا و و يمجعلا طباس نب نهرلا دبع

 |۱۳ هو لوسرلا نذؤم دعس نب رامع نب دعس نب نهرلا دبع

 000 يراقلا دبع نب نهرلا دبع

 00 ( رحب وبأ ) نامثع نب نهرلا دبع

 eee ( هتسر ) رمع نب نهرلا دبع

 eens ( يعازوألا ) ورمع نب نهرلا دبع

 eens ينادمحلا ةجسوع نب نهرلا دبع



 1۱ یلیل يبأ نب نمحرلا دبع

 ۲۱ ( لاحرلا يبأ نبا ) نمحرلا دبع نب دمحم نب نمحرلا دبع

 0 يبراحنا دمحم نب نهرلا دبع

 ۱۱۱ eseren ( ريهز وبا ) ءارغم نب نهرلا دبع

 ۱۱ 6 ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم همم يدهم نب نهرلا دبع

 لا ssessesessesesenennes ( ةملس وبأ) يمرضحلا ةرسيم نب نمحرلا دبع

 EVs ( جرعألا ) زمره نب نهرلا دبع

 ۱۷۰ sess ( رباح نبا ) رباج نب ديزي نب نهرلا دبع

 PAV نمل نة مو مم ممم ممم ممم ممم مو ةيراج ديزي نب نمحرلا دبع

 ص ( يقارعلا نيدلا نيز ) نيسحلا نب ميحرلا دبع

 ۱۷ ۱ ممم فمع ممم مم ممم معمم عمق يمعلا ديز نب ميحرلا دبع

 AY نم ملم ممم مة ممم ممم يناعنصلا قازرلا دبع

 | بونحما يبأ نب مالسلا دبع

 ١97 6 ممم ممم ممم ممم مم ممم مة مممم يدهنلا برح نب مالسلا دبع

 ملل (يورفا تلصلا وبأ ) حلاص نب مالسلا دبع

 ۱۷۳ م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ثراولا دبع نب دمصلا دبع



 ۹۱۵ سراهفلا

 NY. sss ةقاب نب دمحأ نب زيزعلا دبع

 ( ةعامج نب زعلا ) نيدلا ردب نب زيزعلا دبع

 esses ۲٩۲ مزاح يبأ نب زيزعلا دبع

 120000 باطخلا نب زيزعلا دبع

 Cesena عيفر نب زيزعلا دبع

 ۲ ۵ ل مم مم همم ممم ممم ممم مم مم داور يبأ نب زيزعلا دبع

 TIT ةروذحم يبأ نب كلملا دبع نب زيزعلا دبع

 ۲۱۳ ۵۵و مو هللا دیبع نب زیزعلا دبع

 51/0 م م ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ومو وف ممق رمع نب زيزعلا دبع

 ۱۹۲ accesses يدرواردلا دمحم نب زیزعلا دبع

 ۱ ۵۳ م م ملم مملة م ممم ممم ممم ممم موف ممم راتخملا نب زيزعلا دبع

 الا سيئخ نب ركب نب سودقلا دبع

 9 ( ةريغملا وبأ ) نالوخلا جاجحلا نب سودقلا دبع

 1201111 دمحم نب سودقلا دبع

 ۲۲ مل ( ىفنحلا ركب وبأ ) ديما دبع نب ريبكلا دبع

 1111 حور نب مرکلا دبع

 11011 يلجبلا نمحرلا دبع نب مرکلا دبع

 ۱۸۱ راء ن لملم ملء ممم ممم ممم معمم ممم ممم مقف يرزجلا كلام نب ميركلا دبع

 10100011100 قراحملا يبأ نب ميركلا دبع

 esses يقشمدلا ناوكذ نب ريشب نب دمحأ نب هللا دبع



 00000 ةمادق نب دمحم نب دمحأ نب هللا دبع

 2311000 سيردإ نب هللا دبع

 ظل دلاخ يبأ نب ليعامسإ نب هللا دبع

 TYE يميحسلا ةريمع نب ردب نب هللا دبع

 PY ممم مف ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم عمق دعجلا يبأ نب هللا دبع

 ظل ىقرلا ناليغ نب رفعج نب هللا دبع

 CPAs يمرخلا رفعج نب هللا دبع

 عالق eeeesceeseessseeseneseeseneeneneeneneanens دملا رفعج نب هللا دبع

 غ3 يمشاحلا لفون نب ثراحلا نب هللا دبع

 0 ( يملسلا نمحرلا دبع وبأ ) ةعيبر نب بيبح نب هللا دبع

 Po sss ( زيرح وبآ ) نيسح نب هللا دبع

 0مم م ممم مة همم مة ملف يراصنألا بابح نب هللا دبع

 0 شارح نب هللا دبع

 6 ۳۹ 6 6 ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم مم ممف ىبيرخلا دواد نب هللا دبع

 37 ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم همم ممم ممم ناوكذ نب هللا دبع

 ۳۳۲۱۱۷ و یکلا ءاجر نب هللا دبع

 ظل ينارحبلا دايز نب هللا دبع

 210 ( ناوطقلا مكح نب هللا دبع ) دايز يبأ نب هللا دبع

 VV يكاطنألا يرسلا نب هللا دبع

 ۱۰ ٩ يربقلا دیعس نب هللا دبع



 ۲ سراهفلا

 Oe .... ( جشألا ديعس وبآ ) ديعس نب هللا دبع

 ۵ و موم و مو مهم ممه ةملس نب هللا دبع

 ا موم يليقعلا قيقش نب هللا دبع

 ۲۷۱۰ ثيللا بتاک ئهجلا ملسم نب دمحم نب حلاص نب هللا دبع

 ۳ ۰ مو ناسيك نب سوواط نب هللا دبع

 كام ( ةربس وبأ ) سباع نب هللا دبع

 VAs ينامحلا مصاع نب هللا دبع

 ۳۳ sese يرسعلا ةعيبر نب رماع نب هللا دبع

 0 ةرارز نب رماع نب هللا دبع

 SAT تماصلا نب تباث نب نمحرلا دبع نب هللا دبع

 ۲۱۷۷ scans يلفونلا نيسح يبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع

 ۲٩۹ ممم ممم ممم معمل ةعصعص يبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع

 YO ass يفئاطلا ىلعي نب نمحرلا دبع نب هللا دبع

 Yess يزارلا هللا دبع نب هللا دبع

 PNA ممم ممم ممم ممم يثيللا ريمع نب هللا ديبع نب هللا دبع

 YA مملة مة ممم ممم ممم ممم مف نايفس ىبأ نب ةبتع نب هللا دبع

 ك0 ميثخ نب نامثع نب هللا دبع

 .TY يناسارخلا ملسم يبأ نب ءاطع نب نامثع نب هللا دبع

 VY 6م ممم مم همم ممم ينابيشلا ةدارع نب هللا دبع

 21 ( ناولع وبا ) مصع نب هللا دبع



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 00 باطخلا نب رمع نب مصاع نب صفح نب رمع نب هللا دبع

 0 فوع نب ورمع نب هللا دبع

 0 ( ةسبنع وبأ ) ةرامع وأ ةسبنع نب هللا دبع

 0 نابطرأ نب نوع نب هللا دبع

 ۳ م مم م مم ممم و ممم ممم ممم ممم ممم مممو ىسيع نب هللا دبع

 VA 2۰۵۵ لة و مة مهمة مهمة هه وعف ينادابعلا بلاغ نب هللا دبع

 ۱۸۰۰۰۰۵۵۵ ۰م ممل ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم يمليدلا زوريف نب هللا دبع

 848 0 ممم معمم ممم معمل يراصنألا ةداتق يبأ نب هللا دبع

 ۱۳۷ ممم ممم ممم ممم ممم ممم مو رفعج نب ريثك نب هللا دبع

 ۱۲۳ ۰۰۰ نم ء ثمة مف مة و ممم و ممم ممم ممم ممم م مممف ةعيط نب هللا دبع

 آم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم معمق كرابملا نب هللا دبع

 eee ( ةبيش يبأ نب ركب وبأ ) ةبيش يبأ نب دمحم نب هللا دبع

 لا ليقع نب دمحم نب هللا دبع

 ۳۸ ۰۰۲۲ يودعلا دمحم نب هللا دبع

 Yess يثيللا دمحم نب هللا دبع

 ۲۲۱ مم م ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم م ممم فه ممم ممم ممم ممم زيريحم نب هللا دبع

 ۲۷ ااا ةكيلم يبأ نب هللا دبع

 6 ۲ لمة مة ملة مم ممم ممم ممم مف ممم ممم معمم مموف يميتلا ىسوم نب هللا دبع

 CE موم موم رمع نبا ىلوم عفان نب هللا دبع



 مادخ نب ةعيدو نب هللا دبع

 قمة مم ممم يشرقلا ملسم نب بهو نب هللا دبع

 e يرفاعلا ديزي نب هللا دبع

 es ( جيرحج نبا ) زيزعلا دبع نب كلملا دبع

 ( يدقعلا رماع وبأ ) يسيقلا ورمع نب كلملا دبع

 eens ريمع نب كلملا دبع

 0 نوشحالا نب كلملا دبع



 م ( فرطملا وبأ ) ةحلط نب هللا ديبع

 بهوم هللا دبع نب نمحرلا دبع نب هللا ديبع



 هم مو و و مو ةکتاع يبأ نب نامثع

 2100 ميكح يبأ نب ةبتع

 الاي لا و و و و و ا هاو و ۵



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز يف ةجاجزلا حابصم ۲

 ك0 ( ةبتع تنب ةمطاف لوم ) ندلا نالجع

 عالم. ثم مم مم مف م مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم هم ممم ممف تباث نب يدع

 NYO 2۵۵۵ 6مل موم موم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مومو معمق لضفلا نب يدع

 VT م ل مل مم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةمممق كلام نب كارع

 ظل ماوعلا نب ريبزلا نب ةورع

 1١4 نن نم ممم مة مملة لم ممم ممم مر ممم ممم مم مومو و ممم مم ممم لضفلا نب ةمصع

 ۳۲۳۲ ا مم م م م اة مم ام م مم مم مة همة ة م مممف حابر يبأ نب ءاطع

 )10 بئاسلا نب ءاطع

 غ0 فافخلا نب ملسم نب ءاطع

 VFO asas يناسارخلا ملسم يبأ نب ءاطع

 ۲۱۵ نم يندملا يلالفا راسي نب ءاطع

 1١536 م ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم نوعلا دعس نب ةيطع

 VEN esses هللا دبع نب ملسم نب نافع

 ۱ نابهص نب ةبقع

 AO aaa) رمعم ىبأ نب نهرلا دبع نب ةبقع

 Pee ( يرصبلا كللا دبع وبآ ) يمعلا مركم نب ةبقع

 ۱۱ ۰ يليألا دلاخ نب ليقع

 ۳ م مم مة ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مة مة هي مجمم سابع نبا ىلوم ةمركع

 ۱ 6٩ 006 6مم مف م م ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم معمق ةرمج يبأ نب ةمقلع



 فش سراهفلا

 NAF ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممف يعخنلا سيق نب ةمقلع

 / 4 ص نم میم ناطقلا ةملس نب ميهاربإ نب يلع

 ۲۰ ص هم وممم يمدالا ركب يبا نب دمحأ نب يلع

 77 ( يمثيفا نيدلا رون ) ناميلس نب ركب يبأ نب يلع

 ك0 یوم ویو ناهدلا تباث نب يلع

 Pease يلع نب نيسحلا نب يلع

 اا 111 مكحلا نب يلع

 YAN نان ملم مم ممم ممم و ممم ممم مم ممم مقف يرطنقلا ديزي نب دواد نب يلع

 6۷ موم موم ناعدج نب دیز نب يلع

 FAO sass يرازفلا بارغ نب يلع

 Pe esses بيصخلا يبأ نب دمحم نب يلع

 YY ا ممم مم ممم ممم مم ممم ممم مهمة مفرق يسفانطلا دمحم نب يلع

 ۸۱ص ۰م دحبا يبأ نب دمحم نب دمحم نب يلع

 »۰ رهسم نب يلع

 ۲۲۱ م ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مو يقيرطلا رذنملا نب يلع

 5” نم و ویو اضرلا یسوم نب يلع

 NO مهم يناهلألا ديزي نب يلع

 PAO و. نة ممم ممم ممم ممم ممم يطساولا ديزي نب دلاخ نب رامع

 ۲ 6 ۰2۵۵ ۵و موم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مو ظرقلا دعس نب رامع

 ۱۰۲۲ مة م مومو ممم م ممم ممم معمم موم یبضلا فيس نب رامع



 ۲۵۸ ۰۰۰۵م ممه يورفا بحاص يردبعلا ميهاربإ نب رمع

 CofE يودعلا دمحم نب بيبح نب رمع

 را هزه نب رمع

 ۲۱ ض ممم ( ييقلبلا نیدلا جارس ) نالسر نب رمع

 ۳۲۰ ۵م نم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم م م م محق يدبعلا حاير نب رمع

 CPEs دیز نب ةديبع نب هبش نب رمع

 6 ۲۸۲۰۰۰۵ م ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم معمم دحاولا دبع نب رمع

 TOs يسفانطلا ديبع نب رمع

 6 ۳ للة ملة ممم ممم مة و ممم ممم ممم ممم مة ةممحق يمدقملا يلع نب رمع

 6 ۳ ممم مم ممم ممم همم ىكملا سيق نب رمع

 FO ممم مة ممول ممم مم مق ىعجشألا ئثملا نب رمع

 ص ( دهف نبا ) دمحم نب رمع

 AT ص... يدرورهسلا هللا دبع نب دمحم نب رمع

 ۲۲ ۲۵ ممم ممم ممم مم مم موم نم مو ىثيللا ىسوم نب نارمع

 )66... ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم نمح رلا دبع تنب ةرمع

 0 يميمتلا دارج نب ورمع

 VAN لن نم مم مملة ممم ممم ممم ممم ممم ممم يليقعلا نيصحلا نب ورمع



 ۹۲۵ سراهفلا

 ۲6۰۰۰ مم م ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم م ممم دلاخ نب ورمع

 ۲۰ ۱ مة ممم مو یکلا رانید نب ورمع

 ۱۵ ۰ و نم موم مو موم هم رجح وبأ عفار نب ورمع

 ۳۸۵ رنة ممم ممم ممم ممم ممم مة م لم عة ns يك دفلا دعس نب ورمع

 VET يشرقلا صاعلا نب ديعس نب ورمع

 1١م م م م م م ملل يسينتلا ةملس يبأ نب ورمع

 Assesses ( يراصنألا نامثع وبأ ) ميلس نب ورمع

 ۲ ۰۰۵۵م نم و مهم يللا بيعش نب ورمع

 OV assesses شنح نب هللا دبع نب ورمع

 AV eee ( يعخنلا ناميلس وبأ ) بهو نب هللا دبع نب ورمع

 000 ( يعيبسلا قاحسإ وبأ ) يعيبسلا هللا دبع نب ورمع

 ١34 يصمحلا رانيد نب ريثك نب ديعس نب نامثع نب ورمع

 6۱ ۵ ص ener يبالكلا رايس نب نامثع نب ورمع

 71 ولم ممم م ممم ممم ممم همم ممم معمق يئالملا سيق بأ نب ورمع

 PVA eases يكملا حلفأ نب ريثك نب ورمع

 ۸٩ ۰ نیم دم مو من ممه هللا دبع نب ةرم نب ورمع

 0 يدزألا نوميم نب ورمع

 CATs يمهسلا ةدبع نب ديلولا نب ورمع

 Pens ( دوسألا نب ورمع ) دوسألا نب ريمع

 ۳۱۹ ۰۵۵۵م و موم دیعس نب ةداتق نب ريمع



 een ( يمطخلا رفعح وبآ ) ديزي نب ريمع

 eee باطخلا نب رمع لوم ريمع

 Sacco بشوح نب ماوعلا

 ees ( ىسوم وبآ ) طانحلا ىسيع

 ( يزارلا رفعح وبآ ) ناهام هللا دبع یسیع يبأ نب یسیع

 eee ( دادزأ وأ ) دادزي نب یسیع

 eee قاحسا يبا نب سنوي نب یسیع

 Sees يمرضحلا ثراحلا نب ءالعلا

 1 ( دمحم وبآ ) يفقثلا ( لدیز ) ديز نب ءالعلا





 (ك)



 ۹۳۹ سراهفلا

 PAY assesses يصمحلا ريمت نب ديبع نب ريثك

 0 يمرضحلا ةرم نب ريثك

 1 فم مم ممم مم ممم م ممم همم ممم ممم يمرحبا باهش نب بيلك

 1١5 ممم مم مم مم مم مم مو هوم يربقملا ديعس نب ناسيك

 (لر

 000 ( نيزر وبا ) ةربص نب طيقل

 0 دعس نب ثيللا

 الك مة لمة انتل مللت لملم متل مملة ممم مو مة ممم مم همم ممم ف ققف ميلس نب ثيللا

 (م)

 ۱ ممم ممم ممم ممم ممم م ممم مم معقم ليعامسإ نب كلام

 YOO ممم ممم م ممم ممم مهم م ممم ممم يفوكلا يئاطلا كلام

 7 ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممق لوغم نب كلام

 5 ىللحلا لیعامسا نب رشبم

 6 ۱ موم مو دیبع نب رشبم

 6 و منم مو ممه ديعس نب دلاحب

 00 ااا ربج نب دهاجم

 ۱۲۹۷ cesses ديسأ نب نايفس نب ةأزحب



 هر" نب لیع ] نب .o ب لا " ۱ ۱ ب۰ ماا ۲ ۱ 0 دمح

 ) 9 يل ل ۱ رز لی ۶ ل»

 o. 4 هو و و و و و و و و و و ۵ ۵ هوم و و و و و و و و ounce ۲ رادنب راشب ۳ دم
) ۰ ( 



 ۹۳۱ سراهفلا

 ۱۱۷ ۵ ممم ممم ممم ملقم موم ريثك ییا نب رفعج نب دمحم

 ۱۱۷۹ 6066م ممم ممم موم نذؤملا يرصلا ثراحلا نب دمحم

 ۱ 96 مة ممم ممم ممم معمم ممم ة معمق يدسألا نسحلا نب دمحم

 .NEP يموقملا نيسحلا نب دمحم

 81 6066م همهم ممم معمم ممم مم ممم ممم ميهاربإ دیه بأ نب دمحم

 YAY لة مم ممم مم ممم ممم ممم مصمم ممم عمق سین نب ریه نب دمحم

 TA ل دابع نب دمحم نب ةلظنح نب دمحم

 ۲۸ ( ةيواعم وبآ ) مزاح نب دمحم

 ۲۱۲ eases يطساول هللا دبع نب دلاخ نب دمحم

 7 ( دالخ نب ركب وبأ ) يلهابلا ريثك نب دالخ نب دمحم

 ...١١8 ن0 ممم مملة ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم وم ة مم ممف باد نب دمحم

 TAs يدزألا يرصبلا ناوكذ نب دمحم

 ۱۱۷/۸ ۰۲۵۵۵۵ موم يبالكلا ةعيبر نب دمحم

 ...7*١ ملم اممم م ممم م ممم ممم ممم ممم مة ممم ممم م ممم ممم همم ممم حمر نب دمحم

 ؟48 6 مم مم ممم ة لة ة ممم معمم عمم مة مممف يحمجلا دايز نب دمحم

 VF ا ا مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مة ممم يدبعلا ديز نب دمحم

 پر رجاهلا نب دیز نب دمحم

 Ye ا مم مم مم همم م هم ممم ممم قف بولصملا ناسح نب ديعس نب دمحم

 RR هلل يرتستلا ميهاربإ نب ديزي نب ديعس نب دمحم

 Essen يلهابلا هللا دبع نب ةملس نب دمحم





 eens ريع نب هللا دبع نب دمحم

 a براوشلا يبأ نب كلملا دبع نب دمحم

 een عفار يبأ نب هللا ديبع نب دمحم

 eens يمزرعلا هللا ديبع نب دمحم

 eee ينامحلا ةبلعت نب ديبع نب دمحم

 ( يئيدملا ديبع وبأ ) نوميم نب ديبع نب دمحم

 enn ( ناورم وبأ ) نامثعلا نامثع نب دمحم

 esen ةمارك نب نامثع نب دمحم

 هو و و و و دود و و و و و مم





 وكلا فیرط نب فرطم

 Ss بلطلا نب هللا دبع نب بلطلا

 ... يربنعلا ذاعم نب ذاعم

 eee يئاوتسدلا هللا دبع بأ نب ماشه نب ذاعم

 eases ةيودعلا هللا دبع تنب ةذاعم

 ١ و و و و و و وا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه و 6 6
3 

 هو و و و و و او و و و و و و و و و و و او و هاو هو و هه وه و و

 ۱ همم © 68 ©

 ووو و ووو وو و و و او و و و و و و و و مو عمم و و و و و و و هم © ©



 es يجنزلا دلاخ نب ملسم

 ( رغصألا ةورف وبآ ) يدهنلا ملاس نب ملسم



 ۳۷ سراهفلا

 TAS essences يكملا ناكشم نب فورعم

 ۱ دسأ نب یلعلا

 ع4 666 6 ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممف نمحرلا دبع نب ىلعملا

 ۱۹ ۲۰۰۰۰۰۵۵۵۵ ممم مو یمن وم مم همة ممم يزارلا روصنم نب ىلعملا

 49.6660 6 66 م موم موم ديوس نب لاله نب ىلعملا

 | يدزألا دشار نب رمعم

 1 ممل عفار يبأ نب هللا ديبع نب دمحم نب رمعم

 ۱۹ ۵ ..ء.ء وة لن لمة مملة ممم ة فمما مم ممو وفة ءةمممف یعجشالا ىسيع نب نعم

 ۲ ۵6 ۰۰۵2 مو م ممم ء مم ممم ممم ء معة ممم ممم ممم ممم ممم ةففممف یم” نب ثيغم

 ۲۱ میم يموزخلا هللا دبع نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ةريغملا

 CVs يبضلا مسقم نب ةريغملا

 Aes ( هللا دبع وبأ ) يماشلا لوحكم

 1 ns ( دوسألا مالس وبآ ) دوسألا روطم

 CEP ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مقلق يزمغلا يلع نب لدنم

 ۱۲۵ مو مو ( ةرضن وبآ ) ةعطق نب كلام نب رذنلا

 ۱۱ ۳ مة مم مملة ممم ممم همة همم ممف ىملسلا رمتعملا نب روصنم

 ك0 ورمع نب لاهنملا

 ۲ ۲۹ 6 ملم مة ممم م ممم مة ممم م مم ممم معمم ممم مم معمق دلخم نب رجاهم

 PAN لومة هوة فم همم ممم معمم ممم ممل ةديبع نب نهرلا دبع نب يدهملا

 58 666مل ممم مم ملثم يراصنألا ريثك نب ميهاربإ نب ىسوم



 eens يئرم ا ىسوم نب لوميم

 eee يرزجلا نارهم نب نوميم



 ۳۹ سراهفلا

 0 ممم ممم ممم ممم ممم ملف يزنعلا هللا دبع نب حيبن

 ۲۲ م ا ا ا امة ء مم مة م مة ممم ممم مم ممم مهو مو ةفمففف نايح نب رازن

 0 قولعذ نب ريسن

 PVA Sesser ( يهبنملا رمع وبأ ) طيشن

 ۱ ممم ممم ممم ممم مم ممم ممق يمضهحبا يلع نب رصن

 ...١584 .ن نن من ءم ومر لة مو مرة ممم ممم ممم ممم وم ممم امفةمءففف نارمع نب رصن

 89 مود لیش نب رضنلا

 CAs ( دوسألا وبأ ) رابحلا دبع نب رضنلا

 و ممم ممم ممم ممم ممم ممم همم موقق ( ةمقلع وبأ ) ةمقلع نب رضن

 6۷ موم موم و مو دشار نب نامعنلا

 1 ماس نب نامعنلا

 ETA esses ( يعجشألا ميشأ نب نامعنلا ) دنه يبأ نب ميعن

 ۱۰6 ات ء ممم مف لامة ممم ممم موم نادرو نب ديعس نب لشه

 ی_تدسبسجب مری نب كيف

 ( هر

 ۱۲ ممم ممم مووی نادمفا قاحسإ نب نوراه

 Yess ( رفعح وبآ ) يليألا ديعس نب نوراه

 TNE م ممم ومو هموم ممم ة ممم ممم مم مممف يرصبلا ملسم نب نوراه



 eens قرزألا دلاح نب ماشه

 هلم ( ديلولا وبأ ) كلملا دبع نب ماشه

 00 هورع نب ماشه

 0 یقشمدلا رامع نب ماشه

 ( مزاخ يبا نب ةيواعم وبا ) ريشب نب ماشه

 Sees يرسلا نب دانه

 e ( ءالعلا وبأ ) بابخ نب لاله

 .. ( يلع نب لاله ) ةنوميم يبأ نب لاله

 هر ليمج نب مثیه

 00 يناسغلا ديح نب مثیفا

 90 ةجراخ نب مثیفا



 eee حیبص نب ريزولا

 ee يشرحا نمحرلا دبع نب ديلولا

 eens يسنعلا رازن نب ةبقع نب ديلولا

 eens نيكسلا نب ورمع نب ديلولا

 een يشرقلا ملسم نب ديلولا

 .. ( نامثع وبآ ) نامثع ديلولا يبأ نب ديلولا



 هوم و موم و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ةدئاز يبأ نب ب ايركز نب یجب

 2110 يميتلا ديعيس نب ىج

 000 ناطقلا خورف نب ديعس نب ىج

 100 يراصنألا سيق نب ديعس نب یی

 2100 يفئاطلا ميلس نب ىج

 eens اوعلا نب ريبزلا نب هللا دبع نب دابع نب ىج

 eee (هریبه وبأ) دابع نب یی

 eee ةعتلب بأ نب بطاح نب نمحرلا دبع نب ىجي

 000 يدنكلا وأ ينانكلا نمحرلا دبع نب یج

 eas يفوكلا يجرألا كلام نب نمحرلا دبع نب یی

 1 ةكيلم يبأ نب هللا دبع نب یی

 eens (ةينغ يبأ نب) ديمح نب كلملا دبع نب یجی



 eee (يدزألا يغارملا بويأ وبأ) كلام نب یی

 00 (ةيواعم وبا) عيرز نب ديزي

 000 دعحبا يبأ نب دايز نب ديزي



 و

 Qeses يميتلا قراط نب كيرش نب ديزي

 ۳۱ ۲ sese (نامثع وبآ) يفوكلا بيهص نب ديزي

 CAV 0.6. ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم هم م مة ع ممم قلط نب ديزي

 ل ااا هبر دبع نب ديزي

 ۲۳۹ ممم ممم موو وة مع مهمة ممل يدوألا نمحرلا دبع نب ديزي

 Assesses كلام يبأ نب نمحرلا دبع نب ديزي

 ۲۳۳ assesses داملا نب هللا دبع نب ديزي

 ۱۳۵ ۵م م ممم لل ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممقل يثيللا ضايع نب ديزي

 415 بم منم ممم م ممم ممم ممم يركشيلا ناسيك نب ديزي

 غ0 ناذاز نب نوراه نب ديزي

 6 ٩ ۰۵۵۵۵ ممم مم ممم ممم مة ممم مة همم معمم دعس نب ميهاربإ نب بوقعي

 Ofc بساک نب دماح نب بوقعی

 CAN saseseneseeeseseeseneensenannnaennenenenens ييدلا ديلولا نب بوقعي

 ۱ ممم ممم ممم ممم معمم معمق يفقثلا ميكح نب ىلعي

 TV م ممم ممم مم ممم ممم ممم هم ممم مم مم مم مم ممم یسفانطلا ديبع نب ىلعي

 000 يرماعلا ءاطع نب ىلعي

 ۱۰ ۰۵م ممم مم مملة مم معمم (يرهوجلا ةبيش وبأ) ميهاربإ نب فسوي



 40 سراهفلا

 عالق essences یمسلا دلاخ نب فسوي

 VVE م ممم ممم ممم ممم موم يومألا يشرقلا نب فسوي

 ك1 ردکنلا نب دمحم نب فسوي

 ۳۳۵ ۰۵۵ م ملم مملة ء ممم هم مفمف ناطقلا دشار نب ىسوم نب فسوي

 PN ل مهم ممم ممم ممم مصمم موو عمق يملسلا بوقعي نب فسوي

 PON assesses (ليئارسإ وبآ) يعيبسلا قاحسإ يبأ نب سنوي

 PPV ممم مومو مم ممم مم همم مم همم ممم مف يلهابلا ریبج نب سنوي

 ۱۳ ۰۵۵۵و م ممم اممم ممم ممم مم مووی بابخ نب سنوي

 غ1 قدصلا ىلعألا دبع نب سنوي

 VA 6 موم موم يدبعلا رانید نب دیبع نب سنوي

 Vases بدؤملا دمحم نب سنوي

 الآ ل مة مم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم مفعم سبلح نب ةرسيم نب سنوي

 PVA sesane يليألا داجنلا يبأ ديز نب سنوي





 4۷ سراهفلا

 باقلألاو ىنكلا





 ۹6 4 سراهفلا

 ثيدحلا مقر بقللا وأ ةينكلا

 غ1 (ةرسيم يبأ نبا) دمحم نب هللا دبع نب ركب وبأ

 ۱ ٩ ممم ممم ممم و و شایع نب ركب وبآ

 ۲۰۹ 2۵۵۵و موم موم مه ممه مهم هبنم نب یلعی نب بیبح وبأ

 CFs (رجح نب لئاو نع) زيرح وبأ

 ۱۱۵ 2۵ موم موم موم و یقشمدلا صفح وبآ

 Assesses يلكلا ةيح وبآ

 Of نم هوم ممه موم يقشمدلا باطخلا وبا

 YEP 2۰۰۰م موم مو يرجهلا باطخلا وبآ

 Vues ديز وبآ

 ۱ يريمحلا دیعس وبا

 737037 م ممم (دمحأ يبأ نبا ىلوم) نايفس وبأ

 1١5 هم عم معمل يرهزلا فوع نب نهرلا دبع نب ةملس وبأ

 ا ممم ممم ممم مم ممم مم مم ممم همم مم ممق يراصنألا ةروس وبأ

 Yeas يدبعلا حيرش وبآ

 1 مم ممم م ممم همم مم مم مقق يماشلا يرعشألا حلاص وبأ

 ظل ينادابعلا مصاع وبأ

 VAS لمعه همم هموم همم يماشلا يرعشألا هللا دبع وبأ

 0 ةريره يبأ مع نبا يسودلا هللا دبع وبأ



0 

 نب مساقلا بأ

 ۰ يلذهلا ةماسأ نب حيلملا وبأ

 eee هدعح لآ ىلوم یی وبأ

 سارفلا نبا

eal ak gk 



 سر
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 ۹۳ سراهفلا

 يف هدراومو هجهنمو هتافنصم ةساردو ينالقسعلا رجح نبا

 « معنملا دبع دومحم رکاش / د: فيلأت . ةباصإلا هباتک

 . ةعابطلل ةلاسرلا راد :ط « دادغب ةعماج خيراتلا يف هاروتكد

 . دادغب

 . ( طوطخحم) يريصوبلل ةرشعلا ديناسملا دئاوزب ةريخلا فاحتإ

 ءالع ريمألا: بيترت « نابح نبا حیحص بيرقت يف ناسحالا

 .رصم . دا ةعبطم :ط « يسرافلا نيدلا

 . ينابلألا نيدلا رصان دمحم خيشلل . اهعدبو زئانجلا ممكحأ

 . يمالسإلا بتكملا١ :ط

 مزح نب يلع دمحم يبأ ظفاحلل « ماكحألا لوصأ يف ماكحألا

 . رصم . زايتمالا ةعبطم :ط ( ه4ه5 تر يسلدنألا

 ناجزوجلا بوقعي نب ميهاربإ قاحسإ يبأل لاجرلا لاوحأ
 . ةلاسرلا ةسسؤم ١4١5/١ :ط (۲۵۹ ت)

 . ٍناهبصألا هللا دبع نب دمحأ ميعن يأ مامإلل. ناهبصأ رابخأ

 . 2۱۹۳۱ ةنس ليرب ةعبطم . نديل ةنيدم : ط

 دمحم : فيلأت ليبسلا رانم ثيداحأ جيرخت يف لیلغلا ءاورإ

 بتكملا . ۱۹۷۹- ه۱۳۹۹/۱ : ط ينابلألا نيدلا رصان

 . يمالسالا

 يرمنلا ربلا دبع نبال « باحصألا ةفرعم يل باعيتسالا

 . ( ه ٤٦۳ ت) . يطرقلا



 بس ٠

~1 

 نب نيسحلا نب دهآ ركب يبأ ظفاحلا مامالل تافصلاو ءامسألا

 ‹ يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد (ه ٤٥۸ ت) يقهيبلا يلع

 ۰ نانبل «توریب

 نالقسعلا رجح نبا مامإلل ةباحصلا زيمت يف ةباصإلا
 ةظفاحم راوجب ةداعسلا ةعبطم ه ۱۳۲۸/۱ :ط (۸۵۲ ت)

 . نانبل  توریب . يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد رشان. رصم

 يلع نب دمحأ ركب يبأ ظفاحلا : فیلأت « لمعلا ملعلا ءاضتقا

 نابلألا قيقحت مه ٤٦۳ -۳۹۲) يدادغبلا بيطخلا تباث نب

 لئاسر « ةنسلا زونك نم ةلسلس نمض « ةعابطلل رصم راد:ط
£ 

 . عبرأ

 )٠٠١_ يعفاشلا سيردإ نب دمحم هللا دبع يبأ ماماإلل مألا

 . نانبل , توريب « رشنلاو ةعابطلل ةفرعم راد :ط ( ٠٤

 فراعلا ةرئاد : ط« رجح نبال رمعلا ءانبأب رمغلا ءابنآ

 ةينامثعلا

 يسبعلا ةبيش يبأ نب دمحم نب هللا دبع ركب يبأ ظفاحلل ناميإلا

 ‹« ينابلألا نيدلا رصان دمحم خيشلا قيقحت ( ه0 -۱۹۵)

 . تيوكلاب مقرألا راد : رشان

 /د قيقحت « هدنم نب يحي نب قاحسإ نب دمحم ظفاحلل ناعبإلا

 لها١/1١140١ :ط « يهيقفلا رصان نب دمحم نب يلع

 . ةرونملا ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلا رشان ( ( ١
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 100 سراهفلا

 « يرمعلا ءايض مركأ /د ةفرشلا ةنسلا خيرات يف ثوحبلا

 . 4: ط

 . دشر نبال دهتحا ةيادب

 ةبتكم ۲ :ط مه ۷۷٤ تر ريثك نبا ظفاحلل ةياهنلاو ةيادبلا

 . توريب « فراعملا

 ءايحإ راد : ط « رجح نبال ماكحألا ةلدأ نم مارملا غولب

 . -ه۱۳۷۹ توريب « يبرعلا ثارتلا

 ۱ :ط فيس رون دمحأ /د قيقحت نيعم نب يحيل « خيراتلا

 . باتكلل ةماعلا هيرصملا ةئيحلا

 بيطخلا يلع نب دمحأ ركب يبأ ظفاحلل : دادغب خيرات

 . ةرونملا ةنيدملاب ةيفلسلا ةبتكملا (ه14577” تر يدادغبلا

 . نيكزس داؤف « يبرعلا ثارتلا خيرات

 ميهاربإ نب ليعامسإ هللا دبع يبأ مامإلا ظفاحلل ريبكلا خيراتلا

 . دنطاب فراعملا ةرئاد ط (ه5٠١ تر يراخبلا يفعجلا

 ءايض : ط . يروفكرابملا نمحرلا دبع خيشلل . يذوحألا ةفحت

 « دابأ لصيف « دابأ تمحر . فيلأتلاو ةمجرتلا ةاردا ةنسلا

 . ناتسكاب

 يبأ نيدلا لامج ظفاحلا مامإلل فارطألا ةفرعم. فارشألا ةفحت

 يزلا فسوي نب نمحرلا دبع يكزلا نب فسوي جاجخا

 -ه۱۳۹۲ « دنفا ‹ يدنويكب « ةميقلا رادلا رشن (ه۲٤۷)



 بس ۷
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 رهشلا ضوع.د قيقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا

-۱۹۷ . 

 ‹ يفال ةبتكم نع ةروصم ةطوطخم « نیورق خيرات يف نیودتلا

 ‹ يمذلا دمحم نیدلا سمت هللا دبع يبأ مامالل ظافحلا ةركذت

 . دنهاب فراعملا ةرئاد ۱ : ط ( هال:

 دمحم يبأ ظفاحلل « فيرشلا ثيدحلا نم بيهرتلاو بیغرتلا

 ٩65 -1) يرذنملا يوقلا دبع نب ميظعلا دبع نيدلا ىكز
 ‹« ةرامع دمحم ىفطصم : قيقحت -ه۱۳۸۸/۳ : ط (ه

 . يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد رشان

 «ه۲۹۶ ت) يزورملا رصن نب دمحم « ةالصلا ردق ميظعت

 . ةيرصملا بتكلا راد ةطوطخم

 «(ه۷۰۰-۷۷) ريثك نبا ظفاحلل « ميظعلا نآرقلا ريسفت

 .بعشلا باتك ةلسلس

 -۷۷۳) ينالقسعلا رجح نب دمحأ ظفاحلل « بيذهتلا بيرقت

 ‹ ةرهاقلا « رصمع يبرعلا باتكلا راد عباطم :ط (ه

 . ناكنمنلا ناطلس دمحم : رشن

 ظفاحلا فيلأت < حالصلا نبا ةمدقم حرش حاضیالاو دييقتلا

 .(ه۷۲۵-۸۰۲) يقارعلا نيسحلا نب ميحرلا دبع نيدلا نيز

 رجح نبال « ريبكلا يعفارلا ثيداحأ جيرخت يف ريبحلا صيخلتلا

 . ناتسكاب « ةيبرعلا ةعبطلا
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 10۷ سراهفلا

 رمع يبأ : فيلأت « ديناسألاو يناعملا نم ًاطولا ق ال ديهمتلا

 (ه1۳٤) يرمنلا ربلا دبع نب دمحم نب هللا دبع نب فسوي

 ريبكلا دبع نب دمحم « يولعلا دمحأ نب ىفطصم : قيقحت

 ةيمالسإلا نوئشلاو فاقوألا ةرازو /ط ه۱ع۰۲ /۲ :ط

 . برغم اب

 ‹ ةعوضوملا ةعينشلا ثيداحألا نع ةعوفرملا ةعيرشلا هيزنت

 ةعبطم (ه۳٦۹) قارع دمحم نب يلع نسمحلا يبأ خيشلل

 . رصم « فراعملا

 ( رابخألا نم هن هللا لوسر نع تباثلا ليصفتو راثآلا بيذمت

 )1115-7١١ ديزي نب ريرج نب دمحم « يربطلا رفعح يبأل

 .(ه

 « ركاش دمحم دومحم رهف وبأ جيرخت « سابع نب هللا دبع دنسم

 . رصع. ندملا ةعبطم : ط

 نب نيدلا يح ايركز يبأ ظفاحلل « تاغللاو ءامسألا بيذمت

 ‹ ةيملعلا بتكلا راد : ريوصت « ه 1۷٦١ يوونلا فرش

 . توريب

 رصتخم عم عوبطم « ةيزوجلا ميق نبا مامالل « ننسلا بيذمت

 ةنسلا ةبتكم « يقفلا دماح: قيقحت « يرذنملل دواد يبأ ننس

 . ةرهاقلا « ةيدمحملا

 يزملا فسوي جاجحلا يبأ نيدلا لامج ظفاحلل٬ لامكلا بيذمت
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 . ثارتلل نومأملا راد ريوصت ةطوطخم (ه )555- ٤۷۲

 توریب« رداص راد « روصم « رجح نبال  بیذهتلا بيذمت

 . ةينامثعلا فراعلا ةرئاد / ۱ : ط نع

 ۳۰) دمحأ نب نابح نب دمحم متاح يبأ ظفاحلا مامالل تاقثلا

 . دنما « ةينامثعلا فراعلا راد : ط (ه

 يبأ مامالل « ةه لوسرلا ثيداحأ نم لوصألا عماح

 0-1۰1 44) يرزحما ريثألا ني دمحم نب كرابم تاداعسلا

 ءاتفالا رشن « ١ : ط « يقفلا : قيقحت ء(ه

 ربلا دبع نب فسوی رمع يبأ مامالل . هلضفو ملعلا نایب عماج

 .(ه85:57 ت)

 دمحم رفعج يبأ مامالا : فیلأت « نآرقلا ریسفت يف نایبلا عماح

 قالوبب ةيريمألا ةعبطلا (-۵۳۱۰) يربطلا ريرج نبا

 . .هص ۷

 حالص ظفاحلا : فیلأت « لیسارلا ماكحأ يف لیصحتلا عماج

 ۹۹-۷۲۱ 4) يئالعلا يدلكيك نب لیلخ دیعس يبأ نيدلا

 . يفلسلا دیبا دبع يدمح : قيقحت « (ه

 ةروس نب یسیع نب دمحم (يذمرتلا ننس) حیحصلا عماجلا
 « يمالسإلا بتكملا : رشن ( ه۲۰۹-۲۹۷) يذمرتلا

 . ةوطع ميهاربإ : قيقحت

 بیطخا ظفاحلل « عماسلا بادآو يوارلا قالخأل عماجلا



 ١آه-

۲ 

 - مه

-۵ ۶ 

- 6 ۵ 

 ۹9۹ سراهفلا

 ةبتکم :ط « ناحطلا : قیقت ۰ (ه۳۹۲-۱۳) يدادغبلا

 . ۸۱۹۸۳ - ه١ ۰۳ فراعلا

 دبع دمحم يبأ مالسالا خيش ظفاحلا مامالل  لیدعتلاو حرجلاا

 يلظنحلا يميتلا رذنملا نب سيردإ نب دمحم متاح يبأ نبا نمحرلا

 ‹ ةيدنهلا ةينامثعلا فرعملا ةرئاد ١ : ط (ه ۳۲۷ ت) يزارلا

 . نانبل « توريب « ةيملعلا بتكلا راد : ريوصت

 /۲ ط « يراخبلا مامإلل « مامإلا فلح ةءارقلا زج

 . ته ۵

 نب دمحم لضفلا يأ ظفاحلل نیحیحصلا لاحر نيب عممجلا

 . ريوصت ۲ ط (4۸-۵۰۷) يسدقملا رهاط

 : فیلأت « مانألا ريخ ىلع مالسلاو ةالصلا يق ماهفألا ءالح

 فورعلا بويأ نب ركب يبأ نب دمحم هللا دبع يبأ نیدلا سم

 فسوي هط خيشلا قيقحت (هاله١) ةيزوحلا ميق نباب

 . نيهاش

 نب دمحم نسحلا يبأ خيشلل « هحام نبا ىلع يدنسلا ةيشاح

 (ه۱۱۳۸ ت) يدنسلاب فورعملا يفنح ا يدافا دبع

 . ه7١7١ ةيملعلا ةعبطلا / ۱ : ط

 نیدلا لالح ظفاحلل « ةرهاقلاو رصم خيرات ف ةرضاحا نسح

 ‹ ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم : قیقحت « يطويسلا نمحرلا دبع

 . ةرهاقلا « يبلحلا ةيبرعلا بتکلا ءایح راد : ط
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 رهشلا ضوع.د قيقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 ‹ هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ صئاصح

 (ه۲۱۰-۳۰۳) يئاسنلا بيعش نب دمحأ نهرلا دبع يبأل

 ةعماجلا يق ريتسجام ةلاسر « يشولبلا نيريم دم : قيفحت

 . ه۱-۱۰۲ ۰۱ ماع ةيمالسإلا

 -۱۹ ع) يراخبلا ليعامسإ نب دمحم فيلأت « دابعلا لاعفأ قلخ

 . تیوکلاب ةيفلسلا رادلا : ط « ردبلا ردب قيقحت (ه5

 يفص ظفاحلل لاجرلا ءامسأ  لامکلا بيذمت بیهذت ةصالح

 خیشلل ةياردو ةياور يلاقم عم أرما هللا رضن ثیدح ةسارد

 . ةرونلا ةنيدلاب دیشرلا عباطم :۱ ط « دابعلا نسحا دبع

 دمحم /د . هنیودت خیراتو يوبنلا ثيدحلا يف تاسارد

 . ته ۱۰۱ / ۳ط يمظعالا یفطصم

 ةعابطلل رکفلا راد :۱ط ( ه١١۹) يطويسلا نیدلا لالح

 . توریب « عیزوتلاو رشنلاو

 يبأ نیدلا لاج فیلأت « يفاصلا لهنلا ىلع يفاشلا ليلدلا

 زک رم رشن (ه۸۷) يدرب يرغت نب فسوی نیساحا
 یرقلا مأ ةعماجب يمالسالا ثارتلا ءايحإو يملعلا ثحبلا

 (ه۱۷۳-۷:۸) يهذلا نیدلا سش ظفاحلل مالسالا لود
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 15١ سرا

 ةئيهلا /ط « ميهاربإ یفطصم دمحم « توتلش دمحم میهف قیقحت

 . ه ۱۹۷ باتكلل ةماعلا ةيرصملا

 تر يناهفصألا هللا دبع نب دمحأ ميعن يبأ ظفاحلل ةوبنلا لئالد

 . توريب « بتكلا ملاع « ه۰

 نمحرلا دبع نيدلا لالج ظفاحلل « يهذلل ظافحلا ةركذت ليذ

 . يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد (ه۹۱۱) يطويسلا

 نساحا يبأ ظفاحلا هذيملت فيلأت « يهذلل ظافحلا ةركذت ليذ

 . يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد : ريوصت « يقشمدلا ئيسحلا

 مامإلا فيلأت « ةاورلاو ءاملعلا ةيغب وأ رصألا عفر ىلع ليذلا

 . لاله ةدوج /د قيقحت (ه۹۰۲) يواخسلا نمحرلا دبع
 ؛يواجبلا يلع ذاتسألا : ةعجارم « حبص دومحم دمحم ذاتسألا

 ةيعمجلا نواعتلا راد :ط « ةمجرتلاو فيلأتلل ةيرصملا رادلا

 . رشنلاو عبطلل ةينواعتلا

 يبأ نيدباعلا نیز ظفاحلا مامالل . ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا

 فورعملا يوغبلا دمحأ نيدلا باهش نب نمحرلا دبع جرفلا

 « توريب « ةفرعملا راد رشن (ه۷۳۹-۷۹۵) بحر نباب

 . نانبل

 نب يلع نب دمحأ ركب يبأ ظفاحلل . ثيدحلا بلط يف ةلحرلا

 نيدلا رون : قيقحت (ه۳۹۲٤-1۳) يدادغبلا بيطخلا تباث

 . م۱۹۷۵- ه۱۳۹۵ /١ط رتع
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 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز يف ةجاجز لا

 .رکاش دم قيقحت « يعفاشلا مامإلل ةلاسرلا

 نب دمحم « ةفرشلا ةنسلا بتک روهشم نايبل ةفرطتسلا ةلاس را

 راد ةعبطم ء ه۱۳۸۳ /۳ ( ه1 45) ناتکلا رفعج

 . قشمد « رکفلا

 هللا دبع يبأ ظفاحلا مامالا « دابعلا ريخ يده يف داعلا داز

 (ه۹۱-۷۵۲) ةيزوجلا ميق نباب ريهشلا ركب يبأ نب دمحم
 . ةيدمحا ةنسلا ةبتكم « يقفلا دماح دمحم قيقحت

 : رشان « ينابيشلا لبنح نب دمحأ هللا دبع يبأ مامإلل « دهزلا

 . توريب « ةيملعلا بتكلا راد

 : قيقحت (ه١۸١) يزورلا كرابملا نب هللا دبع مامإلل دهزلا

 . ةيملعلا بتكلا راد /ط . يمظعألا نمحرلا بيبح

 ةبتكم رشن ( به۱۹۷ تر حارجلا نب عيكو مامإلل دهزلا

 . يئاويرفلا رابلبا دبع نب نمحرلا دبع : قيقحت « رادلا

 . اتيراج ةبتكم يف ةروصم ةطوطخم « يرسلا نب دات « دهزلا

 /د :قيقحت  هنع يجركلا ةياور ئطقرادلل يناقربلا تالاوس

 . ناتسكاب روهال /۱ :ط « يرقشقلا دمحم نب ميحرلا دبع

 نم هريغو يطقرادلل يمهسلا فسوي نب ةزمح تالاوس

 نب قفوم : قيقحتو ةسارد « ليدعتلاو حرجلا يف خياشلملا

 . ضايرلا  فراعلا ةبتكم :ط رداقلا دبع نب هللا دبع

 دمحم مامإلل « ماكحألا ةلدأ نم مارملا غولب حرش مالسلا لبس
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 ۹۳ سراهفلا

 )٠٠٠١۹- ريمألاب فورعلا ناعنصلا مث نالحكلا ليعامسإ نبا

 ءايحإ راد  م۱۹۰- ه ۱۳۷۹ / ةعبارلا :ط ها ۲

 . يبرعلا ثارتلا

 نيدلا رصان دمحم خيشلل « ةحيحصلا ثيداحألا ةةسلس

 . تيوكلا « ةيفلسلا رادلا :ط « ىنابلألا

 دبع : فيلأت . يلاوتلاو لئاوألا ءابنأ يف يلاوعلا موجنلا طمس

 )١١49- يكلا يماصعلا كلملا دبع نب نيسح نب كللا

 . رصع, ةيفلسلا /ط ( ها ۱

 دلخ نب كاحضلا مصاع يبأ نب ورمع ركب يبأ ظفاحلل ةنسلا

 " ةنسلا جيرخت يف ةنجلا لالظ " عم (ه ۲۸۷ت ) ينابيشلا

 م۱۹۸۰ ته۱۰۰ /۱ . ينابلألا نيدلا رصان دمحم خيشلل

 . يمالسإلا بتكملا

 ةفاقثلا راد : رشان . يزورملا رصن نب دمحم مامالل . ةنسلا

 . ضايرلاب ةيمالسالا

 .ه۱۳۸۳/۱ ط . بيطخلا جاجع دمحم . نيودتلا لبق ةنسلا

 ديزي نب دمحم نب هللا دبع يبأ ظفاحلل . ةجام نبا ننس

 :ط يقابلا دبع داؤف دمحم : قيقحت (ه۲۰۷-۲۷۹) يئيوزقلا

 . يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد

 (ه ۲۷۰ت) ىناتسجسلا ثعشأ نب ناميلس دواد يبأ ننس

 . ساعدلا تزع اط
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 يرهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز

 يلع مامالا مالسإإلا خيشل ) يئغملا قيلعتلا عم ( يطقرادلا ننس

 نکلاف ةعبطم /ط (ه۳۰۲-۳۸۵) ييطقراد لا رمع نبا

 - دابآ طاشن - يمداكأ ثيدح : رشان « ناتسکاب « روهال

 . ناتسک اب « دابآ لصيف

 نب نمحرلا دبع نب هللا دبع دمحم يبأ مامالل يمرادلا ننس

 ةنسلا ءايحإ راد :رشن (ه ۲۵۵ت) يمرادلا مارب نب لضفلا

 . ةيوبنلا

 يقهيبلا نيسحلا نب دمحأ ركب يبأ مامإلل . ىربكلا ننسلا

 . مه :هلمتو

 . ه795١ روهالب ةيفلسلا ةبتكملا /ط يئاسنلا ننس

 نب ده نب دمحم نیدلا سمت مامالل . ءالبنلا مالعأ ريس

 . ةلاسرلا ةسسؤم /۱ط (ه۷۸) يهذلا نامثع

 تاساردلا دهعم « هللا ديمح دمحم : قيقحت . قاحسإ نبا ةريس

 . م19177١/ه١1+9345 برغملا « طابرلا بيرعتلل ثاحبألاو

 ريوصت « ه۱۳۰۵/ط . يناقرزلا دمحم خيشلل يناقرزلا حرش

 . ركفلا راد

 يوغبلا ءارفلا دوعسم نب نيسحلا دمحم يبأل . ةنسلا حرش

 بتکلا/۱ط ۰ طوؤانرألا : قيقحت (هه15-45)

 .يمالسإلا

 تباث نب يلع نب دمحأ ظفاحلل . ثيدحلا باحصأ فرش



 سراهفلا ۹6٥

 ةنسلا ءايحإ راد :رشن )۳۹۲-٤٦۳( يدادغبلا بيطخلا

 . ةيوبنلا

 )٠٠٠ يرجآلا نيسحلا نب دمحم ركب يبأ مامالل . ةعيرشلا -

 . ناتسكاب /١ط يقفلا دماح دمحم قيقحت (ه

 هللا دبع يأ ظفاحلل . يكبسلا ىلع درلا يف يكنملا مراصلا - 0

 . رصم -- ةيريخلا/١ ط . يداحلا دبع نب دمحأ نب دمحم

 نب قاحسإ نب دمحم ركب يبأ مامإلل . ةيزخ نبا حیحص -۸

 /د: قيقحت( -ه۲۲۳-۳۱۱ ) يروباسينلا يملسلا ةيزخ

 . ۱۹۷۹ - ه۱۳۹۹/۱ ۰ يمظعألا ىفطصم دمحم

 . يمالسالا بتكملا

 ليعامسإ نبدمح هللا دبع يبأ مامالل . يراخبلا حيح ص -8

 . ةرهاقلا « ةيفلسلا :ط (ه۲۵۲) يراخبلا

 قيقحتو رايتخا «يرذنلا ظفاحلل . بيهرتلاو بيغرتلا حیحص -

 « توريب «يمالسإلا بتكملا :ط . ينابلألا نيدلا رصان دمحم

 .م1985- ها١:.١/5ط

 رصان دمحم (ريبكلا حتفلا ) هتدايزو ريغصلا عماجلا حیحص -۱

 -۱۰۲ /۳ « يمالسالا بتكملا : رشن . ينابلألا نيدلا

 . .هص ۳

 يريشقلا جاجحا نب ملسم نيسحلا يبأ مامالل . ملسم حیحص - ۲



 . يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد :ط (ه۲ ۲۰-۱۱ ) يروباسينلا

 ينابلألا نيدلا رصان دمحم : فیلأت . #8 يبلا ةالص ةفص - ۳

 . يمالسالا بتکلا /ط

 ٤ - نابلألا نیدلا رصان دمحم . حیوارتلا ةالص .

 ليعامسإ نب دمحم هللا دبع يبأ مامالل . ريغصلا ءافعضلا - ۰

 . ه195 /١ط ۰ بلحب يعولا راد :ط « يراخبلا

 ىسوم نب ورمع نب دمحم رفعج يبأ ظفاحلل . ريبكلا ءافعضلا - 5

 يجعلق نيمأ يطعملا دبع /د : قيقحت « يكملا يليقعلا دامه نبا

 . توريب « ةيملعلا بتكلا راد /۱ ط

 نب ده نمحرلا دبع يبأ ظفاحلا مامالل . نوک ورتلاو ءافعضلا - ۷

 راد :ط . دياز ميهاربإ دومحم : قيقحت . يئاسنلا بیعش

 . بلحب يعولا

 رمع نب يلع نسحا يبأ مامالل نوک و رتلاو ءافعضلا ۸

 . ضایرلاب فراعلا ةبتكم /۱ط ه ۳۸۰ ت یطقرادلا

 ينابلألا قيقحت ( ریبکلا حتفلا ) هتدایزو ریغصلا عماجلا فیعض -9
 . يمالسالا بتکلا /ط

 دمحم نيدلا سمه : فیلأت . عساتلا نرقلا لهأل عماللا ءوضلا - ۰

 ةبتکم راد : رشن ( -ه۹۰۲ تر يواخسلا نمحرلا دبع نبا
 . نانبل , توریب « ةايحلا

 يلع نب باهولا دبع رصن يبأ نیدلا جاتل . ةيعفاشلا تاقبط -۱



 ۹۷ سراهفلا

 دومحم : قیقحت (-ه۷۲۷-۷۷۱) يكبسلا يفاكلا دبع نبا

 ( يبلحلا /ط . ولحلا دمحم حاتفلا دبعو يحانطلا مح

 .ةرهاقلا

 باهولا دبع رصن يبأ نيدلا جاتل . یربکلا ةيعفاشلا تاقبمط -۲

 . نانبل  توریب« ةفرعلا راد /۲ ط. يكبسلا نیدلا يقت نبا

 توریب « توریب راد /ط « دعس نبال .یربکلا تاقبطلا - ۳

 . ۸۱۹۷۸ ها۸

 بتارع. سیدقتلا لهأ فیرعت " یمسلا نیسلدلا تاقبط -۶

 دوم فیلأت . دألاو يملعلا هجاتنو كيلاملا نیطالس رصع - ۰۵

 . رصم « ةيجذومنلا ةعبطملا ه۱۳۸۱ /۲ « میلس

 روشاع دیعس /د : فیلأت . ماشلاو رصم يف يكيلاملا رصعلا - ۲

 . ةيبرعلا ةضهنلا راد « م1550 ١/ط

 نبا ظفاحلا يزارلا نمحرلا دبع دمحم يبأ مامإلل . ثيدحلا للع -۷

 « نارهم نب دواد نب رذنملا نب سيردإ نب دمحم متاح يبأ مامإلا

 . ه1 147 ةرهاقلا /ط

 ةروصم ةطوطخم « يذمرتلا مامالل ( ريبكلا وأ ) درفملا للعلا - ۸

 . ثيدح (۵۳۰) مقر ءايكرتب « ثلاثلا دمحأ ةخسن نع

 جرفلا يبأ مامإلل . ةيهاولا ثيداحألا يف ةيهانتلا للعلا -8



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 : قيقحت (ه ۰۱-٥۹۷ ۰) يزوملبا نب يلع نب نمحرلا دبع
 ‹ روهال « ةيملعلا ةبتكملا ةعبطم /ط « يرثألا قحلا داشرإ

 . ناتسک ابلا

 نسحلا يبأ ظفاحا مامالل . ةيوبنلا ثيداحألا يف ةدورولا للعلا - ۰

 مسق ةطوطخم (سه۲۰۲-۳۸۵) یطقرادلا رمع نبا

 .۲۹ ٤۹ مقر ةعماجلاب تاط وطحلا

 يبأ نیدلا ردب خیشلل . يراخبلا حیحص حرش يراقلا ةدمع -۱

 . رکفلا راد : روصم (ه۸۰۰) ییعلا دمحأ نب دومحم دمحم

 ت) يئاسنلا بيعش نب دمحأ مامإلل . ةليللاو مويلا لمع -۲

 --ه۱۰۱ /۱ط « ةدامح قوراف مد : قيقحت ( ه٠

 . برغملا « طابرلا « فراعلا ةبتكم « م١

 . دنفا :ط . دوبعملا نوع -۳

 خیشلا فیلأت . مارحلاو لالحلا ثيداحأ جیرخت يف مارلا ةياغ ۶

 . يمالسالا بتکلا /ط « ينابلألا نیدلا رصان دمحم

 ميهاربإ نب دمحم نب دم نامیلس يبأ مامالل . ثيدحلا بیرغ -۰۵

 « يوابرغلا مركلا دبع : قيقحت (ه۳۸۸ ت) بلا يباطخلا
 زکرم رشن ۰ م۱۹۸۲ --ه۱۰۲ قشمدب ركفلا راد /ط

 . یرقلا مأ ةعماجب يمالسالا ثارتلا ءايحإو يملعلا ثحبلا

 نبا بیترتو عمج . ةيميت نب دمحأ مالسالا خیشل ىواتفلا ۲



 ۹:۹ سراهفلا

 . برغلا « طابرلا « فراعلا ةبتكم « مساق

 نمحرلا دبع نب دمحم نيدلا سمه خيشلل . ثيغملا حتف -7

 . ةرهاقلا « ةمصاعلا ةعبطم /ط ( ه9.” ت ) يواخسلا

 لبنح نب دمحم نب ده هللا دبع يبأ مامإلل . ةباحصلا لئاضف -۸

 دمحم هللا يصو اد : قيقحت (ه1؟١41-54١) نابیشلا

 . ةلاسرلا ةسسؤم ۰ ۸۱۹۸۳ ه١ 4. /١ط «سابع

 قاحسإ نب ليعامسإ مامإلا فيلأت 3 يبلا ىلع ةالصلا لضف - ۹

 بتكملا تاروشنم . ينابلألا قيقحت (ه۱۹۹-۲۸۲) يضاقلا

 . ۲ط «يمالسإلا

 تباث نب يلع نب ده ركب يبأ مامالل . هقفتملاو هيقفلا ۰

 ه۲/٠٠٤٠ط به )۳۹۲-٤٦۳ يدادغبلا بيطخلا

 . نانبل « توريب « ةيملعلا بتكلا راد ۰

 نب دمحم خيشلل . ةعوضولا ثيداحألا يف ةعومحبا دئاوفلا-١

 ةعبطم /ط « يملعملا : قيقحت ( ه5١١.ت) يناكوشلا يلع

 . م۱۹۷۸- ه9١/ ۰ رصم « ةيدمحا ةنسلا

 (۲٩4ت) يعلخلا نسحلا نب يلع نسحلا يبأ يضاقلا دئاوف -۲

 مقرب ةعماجلاب ةيزكرملا ةبتكملاب تاطوطخملا مسق ةطوطخم

(۲۲۸) . 

 دمحم « يوانلا ةمالعلل . ریغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف - ۳



 هجاجزلا حابصم ۷ ۰
 مف

 رهشلا ضوع.د قيقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز

 « توريب « ةفرعملا راد /۲ط . يوانلا فوژرلا دبعب وعدلا

 . نانبل

 . ةرجهلل ىلوألا ةئالثلا نورقلا يف رصم يف ةيبرعلا لئاب قلا - ۶
 ةعابطلل يبرعلا باتکلا راد /ط « ديشروح هللا دبع :فيلأت

 .م951١/ رشنلاو

 نيدلا سمشل . عيفشلا بيبحلا ىلع ةالصلا يف عيدبلا لوقلا - ۰۵

 (ه۸۳۱-۹۰۲) يعفاشلا يواخسلا نمهرلا دبع نب دمحم

 . يبرعلا باتكلا راد/ط

 دمحأ/د فيلأت . ماشلاو رصم يف ىلوألا كيلامملا ةلود مايق ١5-

 . توریب « ةيبرعلا ةضهنلا « م١ 877/١ « يدابعلا راتخم

 « دیسلا دبع نيمأ ميكح /د فيلأت . ةيناثلا كيلامملا ةلود مايق - ۷

 .م5955١ ةرهاقلا « رشنلاو ةعابطلل ةيموقلا رادلا :رشن

 هيف ةعامجلا هتيعورشمو هئادأ ةيفيكو هلضف « ناضمر مايق - ۸
 ع

 . يابلالل

 .يزورلا رصن نب دمحم هللا دبع يبأ مالسإلا خيشل . ليللا مايق -9
 . ناتسكاب /ط

 مامالل . ةتسلا بتكلا يف ةياور هل نم ةفرعم  فشاکلا - ۰

 . ةرهاقلا « فيلأتلا راد ةعبطم « (هال )٤۸ يهذلا

 هللا دبع دمحأ يبأ ظفاحلا مامإلل . لاحرلا ءافعض يق لماكلا ۱

 ةعابطلل ركفلا راد /ط (ه۲۷۷-۳۰۵) ىناجرجلا يدع نبا



 ۷1 سراهفلا

 . عيزوتلاو رشنلاو

 ةعبطم /۱ط « يدادغبلا بیطحلل . ةياورلا ملع يف ةيافكلا ۲

 . ةداعسلا

 دامح نب دمحأ نب دمحم رشب يبأ خیشلل . ءامسألاو کلا - ۳

 ع ةيرثألا ةبتكملا /۲ ط ء ( ه7715١11-0) يبالودلا

 .ناتسكاب

 دمحم نيدلا يقت ظفاحلل . ظافحلا ةركذت ليذب ظاحلألا ظحل -۱ ٤

 . يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد : ريوصت « يكملا دهف نبا

 مركم نب دمحم نيدلا لامج لضفلا يبأ مامإلل .برعلا ناسل - 0

 .توریب « رداص راد « يرصلا يقيرفألا روظنم نب

 ةرئاد نع روصم /۲ ط « رجح نبا ظفاحلل . نازیلا نسل -۱ 1

 . دنماب ةينامثعلا فراعلا

 دمحم ظفاحلل . نيكو رتلاو ءافعضلاو نيثدحملا نم نوحورحا -۱ ۷

 (ه۳۰۶ ت) قسبلا يميمتلا متاح يبأ نب دمحأ نب نابح نبا

 يعولا راد ه۱۳۹/۱ « دياز ميهاربإ دومحم : قيقحت

 يبأ نب يلع نيدلا رون ظفاحلل « دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمحب - ۸

 راد : رشن ۰ ۱۹۲۷/۲ (ه۸۰۷ تر يمثسيفا ركب

 . نانبل  توریب « باتکلا

 ةعماحاب ةط وطخم هروصم ( رجح نبال . سسؤملا عسمجا - ۹



 يرهشلا ضوع.د قبقحت - يريصوبلل ةجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم ۲

 يبح ايركز يبأ مامالل . يزاريشلل بذهلا حرش عومجملا

 « يعيطلا بيحب دمحم : قیقحت « يوونلا فرش نب نيدلا

 . ةلاجفلاب ةيلاعلا ةبتکلا

 نسمحلا يضاقلل . يعاولاو يوارلا نيب لصافلا ثدحا - ۱

 : قيقحت (ه۳۰۰- ۲۲۰ ) يزمرهمارلا نمحرلا دبع

 . توریب « رکفلا راد /۱ط « بيطخلا جاجع دمحم /د

 يسلدنألا مزح نب ديعس نب دمحأ نب يلع دمحم يبأل . ىلحملا ١۲

 .ركفلا راد « ركاش دمحم دمحأ خيشلا : قيقحت (ه ٤٥٦ ت)

 ننسلا ملاعم عم « يرذنلا ظفاحلل . دواد يبأ ننس رصتخم 5377 ١-

 ننسل ةيزوحبا ميق نبا مامإلا بيذمت عم « يباطخلا ناميلس يبأل

 . ةيدمحا ةنسلا ةبتكم « يقفلا دماح دمحم : قيقحت « دواد يبأ

 نب دمحم هللا دبع يبأ مكاحلا مامإلل . حيحصلا ىلإ لحخدلا -۱ 6

 . (ه ٤٠ هت) يروباسينلا هيودمح نب دمحم نب هللا دبع

 ها 4۰4/۱ . يلخدملا ريمع يداه نب عيبر /د : قيقحت

 . ةلاسرلا ةسسؤم ءم9/4١-

 يزارلا متاح يبأ نب نهرلا دبع دمحم يبأ ظفاحلل . لیسارلا - هه

 ناحوقلا هللا ةمعن نب هللا ركش : قيقحت  (ه۳۲۷-۲۰)

 . ةلاسرلا ةسسؤم ۰ م١ 917- ه ۱۳۹۷/۱ ط

 يناتسجسلا ثعشألا نب ناميلس دواد يبأ مامإلل . ليسارملا- 57



 ۷۳ سراهفلا

 . ةيدنه /ط (ه۲۷۵ ت)

 نسحلا يبأ خیشلل . حیباصلا ةكشم حرش حیستافلا ةاعرم -۷

 ةمجرتلا راد /ط « يروفكر ابا مالسلا دبع دمحم نب هللا ديبع

 . دنطا سرانب ةيفلسلا ةعماجلاب فيلأتلاو

 ئناه نب ميهاربإ نب قاحسال . لبنح نب ده مامإلا لئاسم 8 ١-

 .يمالسإلا بتكملا /ط ۰ شيواشلا ريهز :قيقحت « يروباسيلا
 راد/ط « ثعشألا نب ناميلس يبأ مامالل . دمحأ مامإلا لئاسم -8

 . توريب « رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا

 نباو مالسلا دبع نب ّرعلا نيليلحلا نيمامإلا نيب ةيملع ةلجاسم - ۰

 نيدلا رصان دمحم : قيقحت . بئاغرلا ةالص لوح حالصلا

 . يمالسالا بتکلا /۱ط . شیواشلا ریهز دمحمو « ىنابلألا

 نب دومحم نب دمحم ظفاحلل . دادغب خيرات ليذ نم دافتسلا - ۱

 دمحأ : ءاقتنا (ه۵۷۸-۲۳) راجنلا نباب فورعلا نسحا

 -۷۰۰) يطايمدلا نباب فورعلا ئيسحلا هللا دبع نب كبيأ نبا

 . دنهاب ةينامثعلا فراعملا ةرئاد /١ط ىه ۹

 نيدلا لامج دمحم خيشلا فيلأت . نيلعنلاو نيبروجلا ىلع حسملا

 . يمالسالا بتكملا /ط . يمساقلا

 يديمحلا ريبزلا نب هللا دبع ركب يبأ ظفاحلا مامالل . دنسلا - ۳

 . يمظعألا نمحرلا بيبح :قيقحت . (ه ۲۱۹ت)
 دوراجلا نب دواد نب ناميلس . يسلايطلا دواد يبأ نسم -4



 ةينامثعلا فراعلا ةرئاد سلجم ةعبطم /۱ط . (ه۲۰عت)

 . دنماب

 نیئارفسالا قاحسإ نب بوقعی مامالل . ةناوع يبأ دسم - ۰۵

 . توریب « رشنلاو ةعابطلل ةفرعلا راد  (ه۳۱۲ ت )

 .توریب « ةيملعلا بتکلا راد  يعفاشلا دنسم -5

 . ةيمالسالا ةعماجلاب طوطخم « يعاضقلل باهشلا دنسم - ۷

 مسق . لوبنتسا ةخسن نع ةروصم طوطخم « ىلعي يبأ دنسم -۸

 عوبطلا مسقلا اذک و « (۳۰۳) مقرب ةعماجلاب تاطوطحلا

 .هنم

 يزيربتلا بيطخلا هللا دبع نب دمحم فيلأت . حیباصلا ةاكشم-۹

 يمالسالا بتكملا عبط « ينابلألا قيقحتب « (ه۸۳۷ ت)

 .۲ ط

 ةنئاکلا ةيماظنلا فراعلا ةرئاد /ط  يواحطلل راثالا لکشم - ۰

 . ه۱۳۳۳ دنفاب

 نب يلع نب نمحرلا دبع جرفلا يبأل . يزوجلا نبا ةخيشم -۱

 ةكرشلا /ط « ظوفحم دمحم : قيقحت ( هه 597 تر يزوجلا

 .سنوت « عيزوتلل ةيسنوتلا

 ده راتخم : قيقحت « ةبيش يبأ نب ركب يبأل « فنصملا

 . دنملا « يئابموب « ةيفلسلا رادلا «يودنلا

 يناعنصلا مامه نب قازرلا دبع ركب يبأ ظفاحلل ۰ فنصملا - ۳



No سراهفلا 

 ۱۳۹۰/۱ ۰ يمظعألا نمحرلا بيبح :قیقحت (۲۱۱-۱۲)

 . يملعلا سلحبا تاروشنم ۰ ۸۱۹۷۰- ه

 « دواد يبأ ننس رصتخم عم /ط يباطخلا مامالل . ننسلا ماعم -4

 . ةيدمحا ةنسلا ةبتکم/ط « يقفلا دماح قیقحت

 رمع فیلأت . ةيبرعلا بتکلا يفنصم مجارت « نيفلؤملا مجعم -

 «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد « قثلا ةبتكم : رشن « ةلاحک اضر

 . توریب

 يومحلا هللا دبع نب توقاي هللا دبع يبأل . نادلبلا مجعم -5

 . نانبل « توريب « يبرعلا باتكلا راد /ط « يدادغبلا يمورلا

 -۸۱۲) يكملا يمشاحلا دهف نب رمع فيلأت « خويشلا مجعم -۷

 ةماميلا راد تاروشنم < يهازلا دمحم عدقتو قيقحت (ه6

 . ةيدوعسلا « رشنلاو ةمجرتلاو ثحبلل

 دمحأ نب ناميلس مساقلا يأ ظفاحلل . ناربطلل ريغصلا مجعلا - ۸

 «ةيملعلا بتكلا راد « (ه75.0ت) يناربطلا يمحللا بويأ

 . نانبل « توريب

 دمحأ نب ناميلس مساقلا يأ ظفاحلل . يناربطلل ريبكلا مجعلا - ۹

 :رشن « يفلسلا دیبا دبع يدمح جيرختو قيقحت « يناربطلا

 . دادغب « ةعابطلل ةيبرعلا رادلا

 ةعماجلاب ةروصم « ةيرهزألا :م . رجح نبال . سرهفلا مجعملا ۰

 . ةيمالسإلا



 رهشلا ضوع.د قیقحت - يريصوبلل ةجام نبا دناوز يف ةجاجزلا حابصم ٩۷

 ةغللا عمحب فارشإ تحت « نیفلولا نم ةعومحب طیسولا مجعلا - ۱

 . نارهط « ةيملعلا ةبتكملا « ةيبرعلا

 نب دمحم هللا دبع يبأ مكاحلا مامالل .ثيدحلا مولع ةفرعم -۲

 . نيسح مظعم ديسلا /د :قيقحت . يروباسينلا ظفاحلا هللا دبع

 . دنحلا « دابأ رديح « ةينامثعلا فراعملا ةرئاد

 يوسفلا نايفس نب بوقعي فسوي يبأل . خيراتلاو ةفرعملا ۳ ١-

 «داشرالا ةعبطم/ط « يرمعلا مركأ : قيقحت (ه۲۲۷ت)

 . ه۱۳۹۲ دادغب

 نب دمحم نب دمحأ نب هللا دبع دمحم يبأل « ةمادق نبال يفلا - ۵6

 ‹ ةثيدحلا ضايرلا ةبتكم /ط (ه"۳۰ت) يسدقملا ةمادق

 . داشرإلاو ةوعدلاو ءاتفإلل ةماعلا ةسائرلا رشن «ضايرلا

 نم ءايحإلا يف ام جيرخت يف رافسألا يف رافسألا لمح نع ٍنغملا - ۰

 نيسحلا نب ميحرلا دبع لضفلا يبأ نيدلا نيزل .رابحألا

 راد /ط « ءايحإلا شمام عوبطم « (ه٦٠۸ت) يقارعلا

 . نانبل  توریب « رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا

 ةعبطم /١ط « رتعلا : قيقحت « يهذلل . ءافعضلا يف يغملا 5

 .۱۹۷۱- ه۱۳۹۱ ةغالبلا

 ىلع ةرهتشلا ثيداحألا نم ریثک نايب يف ةنسحلا دصاقلا - ۷

 ت) يواخسلا نمحرلا دبع نب دمحم ظفاحلا مامإلل « ةنسلألا

 ما1955-ه1١ا/ه رصم « يبرعلا بدألا راد /ط (ه ۷۲



 ¥۹۷ سراهفلا

 فئان /د قيقحت « يلصوملا يلعي يبأ دئاوز يف يلعلا دصقلا -۸

 . م۱۹۸۲- ه١ ۰۲/۱ ط « سيعدلا

 يشكلا دمحم يبأ . ديمح نب دبع دنسم نم بحتتنملا 8

 ةققحمو ةبتاك ةلآلا ىلع ةعوبطم ةخسن « ه۳۶۹ ت)

 . ( هاروتكد ةلاسر )

 دوراخلا نب يلع نب هللا دبع دمحم يبأ مامالل ز ىقتنملا ۰

 . ناتسكاب « ةيبرعلا ةعبطملا /ط (ه+.7ت)

 دحب راطوألا لين عم رايخألا ديس ثيداحأ نم رابخألا یقتنم - ۱

 دجلا ةيميت نباب فورعملا هللا دبع نب مالسلا دبع نيدلا

 . رصم « يبلحلا /ط « مه )١۰۹-٦٠۲

 ‹ اغبولطق نب مساق خيشلل . هدج نع هيبأ نع ىور نم -5

 . ةرباوحلا دمحأ لصيف مساب قيقحت هاروتكد ةلاسر

 دمحم /د « ةياورلا مسق « ثيدحلا مولع يق ثيدحلا جهنلا - ۳

 . رصم « ديدجلا دهعملا راد /ط « يحامسلا دمحم

 راد /ط « رتع نيدلا رون /د « ثيدحلا مولع يف دقنلا جهنم - ۶

 . ركفلا

 يلع نيدلا رون ظفاحلل . نابح نبا دئاوز ىلإ نآمظلا دراوم - ۰

 . رصم « ةيفلسلا ةعبطملا /ط « يمثيما ركب يبأ نبا

 نيدلا يقت : فيلأت . راثآلاو ططخلا ركذب رابتعالاو ظعاولا -7

 . يزيرقملاب فورعملا دمحم نب رداقلا دبع نب يلع نب دمحأ
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 نب يلع نب نهرلا دبع جرفلا يبأ مامالل . تاعوضولا - ۷

 ۵۱۹ ۱۲- ته۱۳۸۲ ۱ (ه۵۱۰-9۹۷) يزول ا

 . ةنيدملاب ةيفلسلا ةبتكملا رشن

 : قیلعتو جیرخت هللا همحر  سنأ نب كلام مامالل . أطوملا ۸

 .يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد « يقابلا دبع داوف دمحم

 نيدلا لامج : فيلأت . ةرهاقلاو رصم كولم يف ةرهازلا موجنلا ۹

 (ه۸۷ ٤ت) يكباتألا يدرب يرغت نب فسوي نساحا يأ

 دمحم /د : ةعجارم « ناخرط يلع ميهاربإ /د : قيفحت

 « رشنلاو فيلأتلل ةماعلا ةيرصملا ةئيحلا /ط « ةدايز ىفطصم

 . م۱۹۷۱ - ه١+١91 ةرهاقلا

 رشن « فارشألا ةفحت عم ط . فارطألا ىلع فارظلا تكنلا ۰

 . .ه۱۳۹۷ دنا , ةميقلا رادلا

 -۷۷۳) رجح نبا ظفاحلل « حالصلا نبا باتک ىلع تکنلا - ۱

 ريمع يداه نب عیبر /د : ةساردو قيفحت ‹ ( ه8

 . اط « يلحدملا

 دحج تاداعسلا يبأ مامالل . رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا- ۲

 - )٤ ٠٤ ريثألا نباب فورعلا يرزحلا دمحم نب كرابملا نيدلا

 .يحانطلا قيقحت « يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد /ط ( ه٦

 رايخألا ديس ثیداح نم رابخألا یقتنم حرش راطوألا لين -۳

 -۱۱۷۲) يناكوشلا يلع نب دمحم مامالا خيشلا :فیلأت



 ۹۷۹ سراهفلا

 . يبلحلا /ط ها ۰

 « رجح نبا ظفاحلل - يرابلا حتف ةمدقم - يراسلا يده ۶

 . ةيفلسلا /ط

 يمالسلا عفار نب دمحم يلاعملا يبأ نیدلا يقت فیلأت . تایفولا ۰ ۰
 ١ط « سابع يدهم حلاص :قیقحت « (ه٤۷۷ ه۰ )٤
 . توريب « ةلاسرلا ةسسوم/

 نیدلا سفش سابعلا يبأل . نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو -

 ( ه508-581) ناكلخ نب ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ

 . توريب « رداص راد /ط سابع ناسحإ /د : قيقحت





 ۹۸۱ سراهفلا

 تاعوضولا سرهف





A4 سراهفلا 

 ةلاسرلا تايوتحم سرهف
 ةحفصلا مقر عوضولا

 ۱ ةمدقلا

 ةسا ردلا

 ۱۲ ممم ممم ممم ممم ممم مممف يريصوبلا رصع يق ةيملعلا ةايحلا

 ۱ هدلومو فلولا بسن

 ۱ ملعلل هبلطو هتاشن

 ۲٩ 2225و هتافلؤمو ةيملعلا هتناکم

 ۱ هدالوأو هتافو

 ۱ ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم موو ممم ممممف ةجاح زلا حابصم ةسارد

 CEs .اهتيمهأو دئاوزلا بتک ةأشن

 -_ٍسسصسص يريصوبلا جهنم

 سبب هدراوم

 31 0. فلؤملا ىلإ باتكلا ةبسن تابثإو ةيطخلا باتكلا خسنلا فصو

 ظل باتكلا قيقحت يف يجهنم

 : قيقحتلا

 21111000 دئاوزلا بحاص ةمدقم
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 ةنسلا عابتا باتك (۱)

 Teese كو هللا لوسر ثیدح میظعت باب -۱

 ۱۰۰ ... ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نع ثيدحلا يف يقوتلا باب -۲

 ۱۰۷ يو هللا لوسر ىلع بذکلا دمعت يف ظیلغتلا باب -۳

 ١1١7 0. ممم مم ممم م معلم لدجلاو عدبلا بانتجا باب -:

 VY ..ن نملة ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم هم معمق نامبإلا يف باب - ه

 ١155 0 ممم ممم ممم ممم ممم ممم مصمم ممم م ممم م ممف ردقلا يق باب -؟

 يبأ لضف « ملسو هيلع هللا یلص يبلا باحصأ لضف باب - ۷

 FA م ممم ممم ممم ممم ممم ممم هنع هللا يضر ركب

 VEY 6 هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع لضف باب -۸

 ١  هنع هللا يضر نافع نب نامثع لضف باب ٩-

 ۱۵ ۰ هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع لضف باب - ۰

 ١ هنع ىلاعت هللا يضر بلطلا دبع نب سابعلا لضف باب -۱

 Teese امهنع ىلاعت هللا يضر نيسحلاو نسحلا لضف باب -۲

 ۱۷۰ assesses هنع هللا يضر رسای نب رامع لضف باب -۳

 ۱۷۲ cesses مهنع هللا يضر ةباحصلا نم ةعامج لضف باب -۱ 6

 ۱۷۲۰۰۰۰۵ مهنع هللا يضر راصنألا لضف باب - ۵

 ۱ مم ممم ممم مم هامل جراوخلا ركذ باب -5

 ١7 - ةيمهجلا تركنأ اميف باب ١



 سراهفلا

 eens ملعلا بلط ىلع ثحلاو ءاملعلا لضف باب -۰

 املع غلب نم باب - ١

 ريخلل ًاحاتفم ناك نم باب -۲

 ريخلا سانلا ملعم باو باب -۳

 هبقع أطوي نأ هرک نم باب - ٤

 eens ملعلا بلطب ةيصولا باب -"ه

e هب لمعلاو ملعلاب عافتنالا باب - ٩ 

 esses همتکف ملع نع لئس نم باب -۷

 اهننسو ةراهطلا باتک (۲)

 عاصلاب لسغلاو دلاب ءوضولا باب -۱

 روهط ریغب ةالص هللا لبقی ال باب -۲

 ةالصلا لمعلا ريخ باب -۳

 لیححتلا باب - ٤

 ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ءوضو باب -ه
 كاوسلا باب -5

 ءالخلا لوخذ دنع لوقي ام باب -۷



 see ءالخلا نم جرح اذإ لوقی ام باب -۸

 n امئاق لوبلا باب -4

 ٠- كلذ نع يهنلا باب 201000

aes نيميلاب ركذلا سم ةيهارك باب -۱ 

eens طئاغلاو لوبلاب ةلبقلا لابقتسا نع يهنلا باب -۲ 

eee كلذ يف ةصخرلا باب -۳ 

eens لوبلا دعب ءاربتسالا باب -۱ ٤ 

eee قيرطلا ةعراق ىلع ءالخلا نع يهنلا باب -۰ 

 ١ - ىلع ةالصلا نع يهنلاو ءاضفلا يف زاربلل دعابتلا باب

 eee قيرطلا ةعراق

 essen لوبلاو طئاغلل دايترالا باب -۷

 eens عقانلا ءاملا يف لوبلا باب -۸

 eens لوبلا نم ربقلا باذع رثكأ باب -

 1 لوبي نم ىلع ملسی له باب 1

 0 ءاملاب ءاجنتسالا باب 5١-

 ene ءاجنتسالاو لسغلاو ءوضولا نيب عمجلا باب -۲

 eens هتدعقم لسغی مک باب -۳

 eee ةينالا ريمخت باب - ٤

 eee دحأ ىلإ هتقدص الو هروهط لکی ال باب 0

 eens ةرطا غولو ءام نم ءوضولا باب 1



 سراهفلا

 ess ةأرملا ءوضو لضف نم لسغلا باب -۷

 een كلذ نع يهنلا باب ۸

 es دحاو ءان نم نيجوزلا ليسغ باب -

 eens كلذ يف ةصحرلا باب -۰

 eens ذیبنلاب ءوضو باب -۱

 eee ؟رحبلا ءاع ءوضولا زوجي له باب -۲

 nene هيلع بصيف هئوضو ىلع نیعتسی لجرلا باب -۳

 يف هدي لحدی له همانم نم ظقيتسي لحرلا يف باب - 4
 00 ؟ اهلسغي نأ لبق ءانإلا

 0 ءوضولا ىلع ةيمستلا يف ءاج ام باب -"ه

 ene اثالث قاشنتسالاو ةضمضلا باب -

 ene ةرم ةرم ءوضولا باب -۷

 0 ائالث ءوضولا باب -۳۸

 ees اثالثو نیتنئو ةرم ءوضولا باب -۹

 eens ؟ءوضولا يف فرسي له باب - ۰

 eee هراكملا ىلع ءوضولا غابسإ باب ١-

 ees ةيحللا ليلخت يف ءاج ام باب -۲

 eens هرم سأرلا حسم باب ۳

 eases سرلا نم نانذألا باب - ٤

 eens عباصألا ليلخت باب -ه

 نار



 متاخلا كيرحت باب - ٦

 باقعألا لسغ باب - ۷

 ائالث نيلجرلا لسغ باب -

 ءوضولا دعب حضنلا يف ءاج ام باب - ٩

 ءوضولا دعب هجولا حسم باب هم

 ءوضولا دعب لاقي ام باب ١-

 سأرلا لیجرت باب -۲

 مونلا نم ءوضولا باب -۳

 جرفلاو ركذلا سم نم ءوضولا باب -6

 كلذ نم ةصحخرلا باب - ۵

 رانلا تسم ام ءوضولا باب -7

 كلذ يف ةصحرلا باب -۷

 لبالا نابلآ نم ءوضولا باب -۸

 نبللا برش نم ةضمضلا باب -8

 ةلبقلا نم ءوضولا باب -۰
 يذلا نم ءوضولا باب -۱
 دحاو ءوضوب اهلك تاولصلا باب -۲

 ةراهطلا یلع ءوضولا باب -۳

 حير وأ توص نم الإ ءوضو ال باب - ٤

 ثبخلا لمح مل نيتلق ءاملا ناك اذإ باب -۰



 ene ضايحلا باب -1

 eens ءيش هسجني ال ءاملا باب -۷

 ۳ لسغي ةيراجلا لوبو حضني مالغلا لوب باب -۸

 هو ا دجسملا يف لوبلا مکح باب -8

 eee اضعب اهضعب رهطي ضرألا باب - ۰

 eee هيف عماجي يذلا بوثلا يف ةالصلا باب -۱

 eens نيفخلا ىلع حسملا يف ءاج ام باب -۲

 00 ةدحاو ةبرض ممیتلا باب -۳

 نأ هسفن ىلع فاحخیف هبیصت ةحارجلا يف ءاج ام باب -۷

eens لستغي 

 ةالصلل هءوضو أضوتي یح بنجلا ماني ال لاق نم باب -ا/

 ees ةبانج ةرعش لك تحت باب -

 همم مم لجرلا ىري ام اهمانم يق ىرت ةأرملا باب -7

 000 نيناتخلا ءاقتلا نم لسغلا بوجو باب -۸

 eens لسغلا يف ةرتسلا باب -48

 eens يلصي نأ نقاحلل يهنلا يف ءاج ام باب -۰

 ی اضئاح تناك اذإ ةأرلا نم لجرلل ام باب -۱

 ene لستغت فيك ضئاحلا يف باب -۲

 aes دجسملا ضئاحلا بانتجا يف ءاج ام يق باب -۳

 5271713 ةرفصلاو ةردكلا رهطلا دعب ىرت ضئاحلا باب -4
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eens سلجت مک ءاسفنلا باب -٥ 

 eens رامخب الإ لصت مل ةيراجلا تضاح اذإ باب 5

 00 بضتخت ضئاحلا باب -۷

 eee رئابحجلا ىلع حسملا باب -۸

 eens بوثلا بيصي باعللا باب -8

 eens ءالا ف جملا باب -۰

 essen دحأ ةروع ىري نأ نع يهنلا باب -۱

 eee ةبانجا نم ةعمل لفغأ نم باب -۲

 eens ءاملا هبصي مل اًعضوم كرتف أضوت نم باب -۳

 ةالصلا تيقاوم باتک (۳)

eens رجفلا ةالص تقو باب -١ 

ees رهظلا ةالص تقو باب -۲ 

sees رهظلاب داربإلا باب -۳ 

eens برغلا تقو باب -٤ 

 ..اهدعب ثيدحلا نعو ءاشعلا ةالص لبق مونلا نع يهنلا باب -ه

eens ةمتعلا ةالص :لاقي نأ يهنلا باب -٦ 

 ناذألا باتک (6)



 سراهفلا

 ees ناذألا ءدب باب -۱

 eee ناذألا يف ةنسلا باب -۲

 aes نذؤملا نذأ اذإ لاقي ام باب -۳

 0 نينذؤملا باوثو ناذألا لضف باب - ٤

 0 ةماقإلا دارفإ باب-ه

 و مل جرخت الف دجسملا يف تنأو نذأ اذإ باب -1

 دجسملا ءانب باوبأ (۵)

 (تاعامجلا موزلو دجاسلا باتک)

ene دجاسلا دييشت باب -١ 

eens دجسملا ءانب زوجي نيأ باب -۲ 

esen ةالصلا اهيف هركت لا عضاوملا باب -۳ 

 دحاسملا يف هرکی ام باب -ء 00

eee رودلا يق دجاسملا باب -ه 

ees اهبييطتو دحاسلا ريهطت باب -5 

eens دجسملا يق ةعاخنلا ةهارك باب -۷ 

  -۸لل ل منغلا ضبارمو لبإلا ناطع يف ةالصلا باب

ene دجسلا لوخد دنع ءاعدلا باب -4 

e ةالصلا ىلإ يشملا باب -۰ 

{...... 



 esen ةعامج يف ءاشعلا یلص نم باب -۳

 een ةالصلا راظتناو ةعامجلا موزل باب - ۱ ٤

 اهيف ننسلاو ةالصلا ةماقإ باتك (7)

 eens ةالصلا يف ةذاعتسالا باب -۱

 هموم مة ممل ةالصلا حاتتفا باب -۲

 ةعمجلا موي رجفلا ةالص يف ةءارقلا باب -۳

 eens رصعلاو رهظلا يق ةءارقلا باب - ٤

 ees مامالا فلح ةءارقلا باب -ه

 ena اوتصنأف مامالا أرق اذإ باب ٦-

 eens نيمآب رهجلا باب -۷

 عوکر لا نم هسأر عفر اذإو عكر اذإ نيديلا عفر باب -۸

 قمم مم مة معلم ةالصلا يف عوكر لا باب -8

 ees هبلص مقي مل نمل ةالص ال باب ٠-

 ١- و نیتبک رلا ىلع نیدیلا عضو باب 0]

aes هدمح نمل هللا عمس مامالا لاق اذإ لوقي ام باب -۲ 

 eee عوكر لا نم هسأر عفر اذإ لوقي ام باب -۳

°۹ 

°٦۱ 

۵۲۰ 



 سراهفلا

enn نيتدجسلا نيب سولجلا باب -٤ ١ 

eens نيتدجسلا نيب ءاعدلا باب - ٥ 

esses دهشتلا يف باب - ١ 

eee ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ىلع ةالصلا باب -۷ 

  -۸يبلا ىلع ةالصلاو دهشتلا دعب لاقي ام باب 5

eens دهشتلا يف ةراشالا باب 8 

 eens ميلستلا باب -۰

 موم ةدحاو ةميلست ملسی نم باب ۳

 eens ءاعدلاب هسفن مامالا صخي ال باب -۲

 0 ةالصلا نم فارصنالا باب -۳

 eens يلصلا يدي نيب رورلا باب ٤-

 eens ةالصلا عطقي ام باب 0

 a تعطتسا ام أردا باب -

 دوجسلاو عوكرلاب مامالا قبسي نأ يهنلا باب -؟١/

 ل ةالصلا يف هرکی ام باب -۸

 2000 نوهراك هل مهو اموق مأ نم باب -8

 e ةعامج نانثالا باب -۰

 هل مامإلا يلي نأ بحتسي نم باب -۱

 2 مامإلا ىلع بجي ام باب -۲

 ی فوفصلا ةماقإ باب -۳
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 0 ارمأ ثدح اذإ ففخي مامإلا باب -"

 Tse مدقتملا فصلا لضف باب ٥-

 PN caer ءاسنلا فوفص باب ۳٦-

 sess ٩۱۳۳ فصلا يف يراوسلا نيب ةالصلا باب -۷

 aaa ۳۵ ٩ هدحو فصلا فلخ لجرلا ةالص باب -۸

 0 فصلا ةرسيم لضف باب -48

 TTA لم م ممم ممم مم معمم ةلبقلا باب - ٠ ٤

 551 eee عكر ي یح سلجي الف دجسملا لخد نم باب - ١

 EV assesses دري فيك هيلع ملسي يلصملا باب - ۲

 غ0 محنتي يلصلا باب -۳

 RR م معمم ةرمخلا ىلع ةالصلا باب - ٤ ٤

 0 دربلاو رحلا يف بايثلا ىلع دوجسلا باب - ٥

 ON asas ءاسنلل قيفصتلاو لاجرلل حيبستلا باب - ٦

 OY esasen لاعنلا يق ةالصلا باب - ۷

 Of eases ةالصلا يق عوشخلا باب - ۸

 ۱ فمه مم ةممم دحاولا بوثلا يف ةالصلا باب - 4

 564 موم نآرقلا دوجس ددع باب -ه٠

 0 رفسلا يف ةالصلا ريصقت باب ١-

 TE 66مم ملم رفسلا ف عوطتلا باب -۲

 Maecenas ةالصلا كرت نم باب -۳



 سراهفلا

 ةعمجلا ضرف باب - ٤

 eee ةعمجلا لضف باب -هه

 eens ةعمجلا موي لسغلا كرت يف باب -5

 e ةعمجلا ىلإ ريجهتلا باب - ۷

 nes ةعمحلا موي ةنيزلا باب -۸

 en ةعمجلا لسغ باب -۹

 e ةعمجلا تقو يف ءاج ام باب -۰

 n ةعمجلا موي ةبطخلا باب ١-

 ةعمجلا موي سانلا يطخت نع يهنلا يف ءاج ام باب -۲

 .see تاصنالاو عامتسالا يف ءاج ام باب -۳

 ees ةعمجلا موي ةالصلا يف ةءارقلا باب - ٤

 en ةعكر ةعمجلا نم كردأ نم باب ٥-

 لم ممل ةعمحبا ىتؤت نيأ نم باب -7

 eens رذع ريغ نم ةعمجلا كرت نم باب -۷

 ene ةعمجلا لبق ةالصلا باب -۸

 ةعمجلا موي بطخي مامإلاو ءابتحالا نع يهنلا باب -4
 e بطخي وهو مامالا لابقتسا باب -

 e ةعمجلا موي یجرت لا ةعاسلا يف باب -۱

 e ةنسلا نم ةعكر ةرشع ين يي ءاج ام باب فا

 e نیتعک ر یلص أضوت اذإ باب -۳



eens رجفلا لبق ناتعکر لا هتتاف نم باب -٥ 

sees رهظلا لبق تاعكر عبرألا يق باب - 

eens رهظلا دعب ناتعكر لا هتتاف نم باب -۷ 

esses برغلا دعب نيتعكرلا يف باب -۸ 

eee ةعكرب رتولا باب -8 

eens رتولا يف تونقلا باب -۰ 

 ١- هدعبو عوكرلا لبق تونقلا باب 00

  -۲هرخآو هطسوأو ليللا لوأ رتولا باب 0

sees رفسلا يق رتولا باب -۳ 

eens اسلاج رتولا دعب نیتعک رلا باب -٤ 

eee ةلحارلا ىلع رتولا باب -٥ 

 eee ليللا لوأ رتولا باب -5

 لمة ممم ممم مة ممم ممم ةالصلا ىلع ءانبلا باب -۷

 000 فرصني فيك ةالصلا يف ثدحأ نم باب -۸

 لقمع ممم م مة محم ضيرملا ةالص باب -8

 هو و و و و و و و و ادعاق ةلفانلا باب ه8 ۰

 eons مئاقلا ةالص نم فصنلا ىلع دعاقلا ةالص باب ~۹۱

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ةالص يف ءاج ام باب -۲

 مو . هضرم يق



 سراهفلا

 eens رجفلا يف تونقلا باب -۳

 een ةالصلا يق برقعلاو ةيحلا لتق باب - ٤

 ees ةالصلا اهيف هركي يلا تاعاسلا باب -ه

 eens فوخلا ةالص باب -57

 eens ءاقستسالا ةالص باب -۷

 ءاقستسالا يف ءاعدلا باب -۸

 ١- نیدیعلا يف ةبطخلا يف ءاج ام باب .۰

  2-۲..اهدعب و نیدیعلا ةالص لبق ةالصلا يف ءاج ام باب

 ایشام دیعلا ىلإ جورخلا باب - ۳
 هريغ يف عوحرلاو قيرط نم دیعلا موی جورخلا باب - ۰ 6

 ٠٥ - دیعلا موي سیلقتلا باب |

 دیعلا موی ةبرخا يق ءاج ام باب ۲

 esen موي يف ناديعلا عمتحا اذإ ءاج ام باب -۸

 و دیعلا موی يف حالسلا سبل باب -8

 eens نيديعلا لسغ باب - ١

 ens ميلست نيتعكر لک یف ءاج ام باب ١-

 eens  لیللا مايق باب -5

 eens نيديعلا ةالص يف مامالا ربکی مك باب -8

 ۱5 نیدیعلا ةالص يف ةءارقلا باب -۰

 ۰ ۵ هو و و و و



 eens ةءارقلاب توصلا نسح يف باب -۳

 es ليللا ةالص يف نآرقلا ةءارق يف ءاج ام باب - ٤

 eee لیللاب يلصي مک يف ءاج ام باب -6

 eens لضفأ ليللا تاعاس يأ يف ءاج ام باب -5

 eee ءاشعلاو برغلا نيب ةالصلا باب -۷

 eee تيبلا يف عوطتلا باب 2-۸

 eens ةجاحلا ةالص يف ءاج ام باب -8

 eee نابعش نم فصنلا ةليل يف ءاجام باب - ۰

 eee ركشلا دنع ةدجسلاو ةالصلا يف ءاج ام باب -۱

 000 ةرافك ةالصلا باب -۲

 sees اهيلع ةظفاحلاو سمخلا تاولصلا باب -۳

 . 5 يبلا دجسمو مارحلا دجسملا يق ةالصلا لضف باب - ۶

 enn سدقملا تيب يق ةالصلا باب -6

 eens عماجلا دجسملاو دجاسملا يف ةالصلا باب - ۰

 eens ربنلا نأش ءدب يف باب -۷

 een ةالصلا يف مايقلا لوط يف ءاج ام باب -۸

 Seeceeeneseenenenens دوجسلا ةرثك يف ءاج ام باب -۹

 ess ةالصلا يق تعلح اذإ لاعنلا عضوت نيأ باب -۰



 سراهفلا

 e ةماعلا سراهفلا
 eee ثيداحألا سرهف

 eens راثالا سرهف

 0 هل مجرتلا مالعألاو ةاورلا سرهف

 0 رداصملا سرهف

 0 ةلاسرلا تايوتحم سرهف

weريع ® رب ®  


